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D-01.03.01    PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII  

ENERGETYCZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy napowietrznych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg w ramach zadania:  
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych 
niskiego napięcia kolidujących w ramach projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-
rowerowego w miejscowości Kup. 
Zakres prac polega na usunięciu kolizji z liniami napowietrznymi nn. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 

energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

1.4.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 

środku rozpiętości przęsła. 

1.4.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą   fundamentu. 

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku 

wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 

1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy użyciu 

dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w 
przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: 
przelotowe i odciągowe. 

1.4.10. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym 

przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy 
złączek. 

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie 

zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia 
się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe. 

1.4.12. Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z 

osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją 
zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do 
ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

1.4.13. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli 
itp. 

1.4.14. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej 

linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości 
zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy 
tym skrzyżowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub 
Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Ustoje  

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-B-03322 i powinny być zabezpieczone przed 
działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-E-05100. 

2.3. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od 
zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu 
naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub 
montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100. 

2.3.1. Słupy strunobetonowe 

Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii elektroenergetycznych 
napowietrznych o napięciu znamionowym do 0,4 kV. Słupy jednożerdziowe. 

2.3.2. Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru 
oraz odpowiadać PN-E-05100. Należy stosować elementy zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie na 
gorąco zgodnie z PN-E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

2.4. Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-E-06400. Część osprzętu 
przewodzącego prąd powinna być wykonana z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do 
przewodności przewodu. 

2.5. Izolatory 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu do 1 kV powinny spełniać wymagania PN-E-06308. 
Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać wymagania wg PN-E-06313. 

2.6. Przewody  

W liniach napowietrznych do 1 kV należy stosować przewody aluminiowe wielodrutowe wg PN-E-90082.  

2.7. Odgromniki 

Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 lub wydmuchowe wg PN-
72/E-06102. 
Zalecane typy odgromników dla dla linii 0,4kV – GXO 0,66/5kA. 

2.8. Cement 

Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000. 
Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w 
suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.9. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca się stosowanie kruszywa grubego o 
marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.10. Żwir 

Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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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 Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy napowietrznych linii energetycznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii  energetycznych powinien  wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

 koparko-spycharka na podwozie kołowym, 

 pompa przeponowa spalinowa, 

 wibrator pogrążalny, 

 beczkowóz, 

 spawarka spalinowa, 

 sprężarka powietrza spalinowego, 

 wkrętak pneumatyczny, 

 prasa hydrauliczna, 

 bęben hamulcowy 5-10 t, 

 podnośnik montażowy hydrauliczny, 

 ciągnik kołowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 

 żuraw samochodowy, 

 samochód specjalny z platformą i balkonem, 

 przyczepa dłużycowa, 

 ciągnik siodłowy z naczepą, 

 samochód dostawczy. 
Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przebudowa linii  

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne, które nie spełniają wymagań 
PN-98/E-05100  powinny być przebudowane. 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika tych obiektów. 
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 
przebudowywanej i zasilającej stację transformatorową. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie elektroenergetyczne należy 
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze od linii 
przebudowywanej, 

 wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

 wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

 zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Należy dążyć do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe były wybudowane przed zdemontowaniem stacji 
kolizyjnych. 
Przebudowę linii  należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i 
higienie pracy. 
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5.3. Wykopy pod słupy i fundamenty 

Jeżeli rysunki nie przewidują inaczej, to wszędzie tam gdzie jest to możliwe, należy wykopy wykonywać przy pomocy 
koparko-spycharki z deskowaniem. Wykop powinien być zgodny z  PN-B-06050. 

5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Fundamenty prefabrykowane słupów linii napowietrznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu dla 
konkretnych typów fundamentów. 
Fundamenty powinny być ustawione dźwigiem na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 15 cm warstwie zagęszczanego 
żwiru. Przed zasypaniem fundamentów, należy sprawdzić poziom i rzędne kotew fundamentowych. Maksymalne 

odchylenie płaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekraczać 1:1000 z tolerancją rzędnej posadowienia  2 
cm.  
Fundamenty należy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 
cm. 

5.5. Montaż słupów strunobetonowych 

Słupy powyższe należy montować na podłożu wyrównawczym w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, 
słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. Dla słupów bez belek ustojowych wykopy pod 
podziemne części słupów należy wypełnić zaprawą cementową. w tym przypadku otwory powinny być wiercone. 
Wyżej wymienionej metody nie wolno stosować dla posadowienia słupów figurowych. Połączenia stalowe elementów 
ustojowych powinny być ochronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym wg. BN-6114-32. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokość słupa. 

5.6. Montaż przewodów 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej tak aby 
wytrzymałość złącza wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Przewody 
należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie aby nie osłabiło jego wytrzymałości. 
Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie poprzez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. 
Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym przez 
stosowanie urządzeń tłumiących. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów będących pod napięciem od powierzchni dróg 
publicznych przy największym zwisie normalnym linii powinna wynosić: 

 dla linii do 1 kV  - 6,00 m, 

5.7. Obostrzenia 

W zależności od ważności obiektu, z którym linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w odcinkach 
linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. 
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich 
mocowania wg warunków podanych niżej. 

5.7.1. Słupy 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń. 
Przy obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe, odporowo-narożne lub krańcowe. 
Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz 
odcinka skrzyżowania, również słupy jak dla linii bez obostrzeń. 

5.7.2. Odległość przewodów od powierzchni ziemi 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, przy 
największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i 
wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: 

 dla linii 0,4 kV - 5,00 m, 

5.7.3. Przewody 

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów o przekroju mniejszym niż 25 mm
2
. Ponadto 

zabrania się łączenia przewodów i odgałęzienia się od nich w przęśle obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia 
należy podczas montażu stosować naprężenia zmniejszone. 

5.7.4. Izolatory 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. Obostrzenia 2 lub 3 stopnia 
uzyskać się przez stosowanie dodatkowych izolatorów – w przypadku izolatorów kończących, dwu – lub 
trójrzędowych łańcuchów – w przypadku izolatorów wiszących. 

5.7.5. Zawieszenie przewodów 

W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia należy stosować przewód zabezpieczający 
przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy; dla 2 i 3 stopnia należy 
stosować przewód zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze 
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odciągowym szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, należy 
stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelotowo-odciągowe. 
 
 
 

5.7.6. Uchwycenie przewodu 

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w przęśle 
sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od obiektu. 

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 kV należy umieszczać w 
widocznym miejscu, na wysokości 1,5 – 2,0 m nad ziemią, tablice ostrzegawcze wg PN-E-08501. Słupy wszystkich 
linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. 

5.9. Ochrona odgromowa 

Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra 
Górnictwa i Energetyki oraz ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

5.10. Uziemienia ochronne i ochrona przeciwporażeniowa 

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu do 1 kV podlegają: 
-  słupy betonowe krańcowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania fundamentów 
„na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów 
lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 

6.3.2. Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-06281. 
Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 
Stopień zagęszczenia zasypki 0,85 wg BN-B-06200. 

6.3.3. Słupy żelbetowe i strunobetonowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 lokalizacji, 

 kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

 dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
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 stanu antykorozyjnego powłok ochronnych, 

 zgodności posadowienia z rysunkami. 

6.3.4. Zawieszenie przewodów 

Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakości połączeń zamontowanych izolatorów oraz przeprowadzić 
kontrolę wartości naprężeń zawieszonych przewodów. 
Przewody nie powinny być zawieszane niżej niż podane w punkcie 5.8. przy spełnieniu odpowiednich warunków, 
zamieszczonych w rysunkach i PN-E-05100. 

6.3.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń 
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 
0,85 wg BN-72/8932-01. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji 
powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 
 
6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 
Jednostkami obmiaru robót są: 
- szt (sztuka) – dla zdemontowanych i ustawionych słupów wraz z osprzętem, dla montażu głowic napowietrznych, 
- m (metr) – dla demontażu i montażu przewodów i kabli energetycznych oraz montażu rur osłonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 
- protokoły z wykonanych wymaganych 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, dokumentacja projektową i stanem wiedzy 
technicznej, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający oraz Właściciel 
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy współudziale Wykonawcy robót) 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

  zakup, przygotowanie, dostawa i instalacja materiałów, 

  demontaż słupów wraz z ustojami i osprzętem, 

  demontaż przewodów, 

  montaż i stawianie słupów wraz z ustojami i osprzetem, 

  realizacja obostrzeń, 

  montaż osprzętu na słupach, 

  montaż uziomów, 

  montaż przewodów energetycznych, 

  przełożenie opraw oświetleniowych na słupach nn, 

  przygotowanie map powykonawczych, 

  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

  uporządkowanie placu budowy, 

  czasowe zajęcie terenu, 

  koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane. 
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
PN-E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. 
PN-E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
PN-B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-74/E-06401  Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne  

wymagania i badania. 
PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie  

przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na  

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90300  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie  

znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-b0/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych - PBUE wyd. 1980r. 
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót PBE „ELBUD” Kraków. 
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A. 
ELPROJEKT-Poznań – „Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych na żerdzi pojedynczej” Tom V. 
1988. 
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D-01.03.01    PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII  

ENERGETYCZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy napowietrznych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg w ramach zadania:  
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych 
niskiego napięcia kolidujących w ramach projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-
rowerowego w miejscowości Kup. 
Zakres prac polega na usunięciu kolizji z liniami napowietrznymi nn. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 

energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

1.4.3. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.4. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.5. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

1.4.6. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 

środku rozpiętości przęsła. 

1.4.7. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą   fundamentu. 

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku 

wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 

1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy użyciu 

dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w 
przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: 
przelotowe i odciągowe. 

1.4.10. Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym 

przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy 
złączek. 

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie 

zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia 
się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe. 

1.4.12. Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z 

osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją 
zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do 
ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

1.4.13. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli 
itp. 

1.4.14. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej 

linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości 
zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy 
tym skrzyżowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub 
Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Ustoje  

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-B-03322 i powinny być zabezpieczone przed 
działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-E-05100. 

2.3. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od 
zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu 
naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub 
montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100. 
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2.3.1. Słupy strunobetonowe 

Słupy żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 i mogą być stosowane do linii elektroenergetycznych 
napowietrznych o napięciu znamionowym do 0,4 kV. Słupy jednożerdziowe. 

2.3.2. Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru 
oraz odpowiadać PN-E-05100. Należy stosować elementy zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie na 
gorąco zgodnie z PN-E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

2.4. Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-E-06400. Część osprzętu 
przewodzącego prąd powinna być wykonana z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do 
przewodności przewodu. 

2.5. Izolatory 

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu do 1 kV powinny spełniać wymagania PN-E-06308. 
Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać wymagania wg PN-E-06313. 

2.6. Przewody  

W liniach napowietrznych do 1 kV należy stosować przewody aluminiowe wielodrutowe wg PN-E-90082.  

2.7. Odgromniki 

Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 lub wydmuchowe wg PN-
72/E-06102. 
Zalecane typy odgromników dla dla linii 0,4kV – GXO 0,66/5kA. 

2.8. Cement 

Do wykonania ustojów pod słupy dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000. 
Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w 
suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.9. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca się stosowanie kruszywa grubego o 
marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.10. Żwir 

Żwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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 Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy napowietrznych linii energetycznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii  energetycznych powinien  wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

 koparko-spycharka na podwozie kołowym, 

 pompa przeponowa spalinowa, 

 wibrator pogrążalny, 

 beczkowóz, 

 spawarka spalinowa, 

 sprężarka powietrza spalinowego, 

 wkrętak pneumatyczny, 

 prasa hydrauliczna, 

 bęben hamulcowy 5-10 t, 

 podnośnik montażowy hydrauliczny, 

 ciągnik kołowy. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 

 żuraw samochodowy, 

 samochód specjalny z platformą i balkonem, 

 przyczepa dłużycowa, 

 ciągnik siodłowy z naczepą, 

 samochód dostawczy. 
Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przebudowa linii  

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne, które nie spełniają wymagań 
PN-98/E-05100  powinny być przebudowane. 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika tych obiektów. 
Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii 
przebudowywanej i zasilającej stację transformatorową. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie elektroenergetyczne należy 
przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze od linii 
przebudowywanej, 

 wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

 wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

 zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Należy dążyć do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe były wybudowane przed zdemontowaniem stacji 
kolizyjnych. 
Przebudowę linii  należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i 
higienie pracy. 

5.3. Wykopy pod słupy i fundamenty 

Jeżeli rysunki nie przewidują inaczej, to wszędzie tam gdzie jest to możliwe, należy wykopy wykonywać przy pomocy 
koparko-spycharki z deskowaniem. Wykop powinien być zgodny z  PN-B-06050. 

5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Fundamenty prefabrykowane słupów linii napowietrznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu dla 
konkretnych typów fundamentów. 
Fundamenty powinny być ustawione dźwigiem na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 15 cm warstwie zagęszczanego 
żwiru. Przed zasypaniem fundamentów, należy sprawdzić poziom i rzędne kotew fundamentowych. Maksymalne 

odchylenie płaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekraczać 1:1000 z tolerancją rzędnej posadowienia  2 
cm.  
Fundamenty należy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 
cm. 

5.5. Montaż słupów strunobetonowych 

Słupy powyższe należy montować na podłożu wyrównawczym w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, 
słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. Dla słupów bez belek ustojowych wykopy pod 
podziemne części słupów należy wypełnić zaprawą cementową. w tym przypadku otwory powinny być wiercone. 
Wyżej wymienionej metody nie wolno stosować dla posadowienia słupów figurowych. Połączenia stalowe elementów 
ustojowych powinny być ochronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym wg. BN-6114-32. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokość słupa. 
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5.6. Montaż przewodów 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej tak aby 
wytrzymałość złącza wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Przewody 
należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie aby nie osłabiło jego wytrzymałości. 
Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie poprzez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. 
Zabezpieczenie przewodów od drgań należy wykonywać w liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym przez 
stosowanie urządzeń tłumiących. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów będących pod napięciem od powierzchni dróg 
publicznych przy największym zwisie normalnym linii powinna wynosić: 

 dla linii do 1 kV  - 6,00 m, 

5.7. Obostrzenia 

W zależności od ważności obiektu, z którym linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w odcinkach 
linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. 
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich 
mocowania wg warunków podanych niżej. 

5.7.1. Słupy 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń. 
Przy obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe, odporowo-narożne lub krańcowe. 
Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz 
odcinka skrzyżowania, również słupy jak dla linii bez obostrzeń. 

5.7.2. Odległość przewodów od powierzchni ziemi 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, przy 
największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i 
wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: 

 dla linii 0,4 kV - 5,00 m, 

5.7.3. Przewody 

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów o przekroju mniejszym niż 25 mm
2
. Ponadto 

zabrania się łączenia przewodów i odgałęzienia się od nich w przęśle obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia 
należy podczas montażu stosować naprężenia zmniejszone. 

5.7.4. Izolatory 

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. Obostrzenia 2 lub 3 stopnia 
uzyskać się przez stosowanie dodatkowych izolatorów – w przypadku izolatorów kończących, dwu – lub 
trójrzędowych łańcuchów – w przypadku izolatorów wiszących. 

5.7.5. Zawieszenie przewodów 

W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia należy stosować przewód zabezpieczający 
przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy; dla 2 i 3 stopnia należy 
stosować przewód zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze 
odciągowym szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, należy 
stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelotowo-odciągowe. 
 
 
 

5.7.6. Uchwycenie przewodu 

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w przęśle 
sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od obiektu. 

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 kV należy umieszczać w 
widocznym miejscu, na wysokości 1,5 – 2,0 m nad ziemią, tablice ostrzegawcze wg PN-E-08501. Słupy wszystkich 
linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. 

5.9. Ochrona odgromowa 

Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra 
Górnictwa i Energetyki oraz ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

5.10. Uziemienia ochronne i ochrona przeciwporażeniowa 

Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu do 1 kV podlegają: 
-  słupy betonowe krańcowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania fundamentów 
„na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów 
lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 

6.3.2. Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-06281. 
Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. 
Stopień zagęszczenia zasypki 0,85 wg BN-B-06200. 

6.3.3. Słupy żelbetowe i strunobetonowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 lokalizacji, 

 kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

 dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 

 stanu antykorozyjnego powłok ochronnych, 

 zgodności posadowienia z rysunkami. 

6.3.4. Zawieszenie przewodów 

Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakości połączeń zamontowanych izolatorów oraz przeprowadzić 
kontrolę wartości naprężeń zawieszonych przewodów. 
Przewody nie powinny być zawieszane niżej niż podane w punkcie 5.8. przy spełnieniu odpowiednich warunków, 
zamieszczonych w rysunkach i PN-E-05100. 

6.3.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń 
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 
0,85 wg BN-72/8932-01. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji 
powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 
 
6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 



  

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
w miejscowości Kup 

D-01.03.01 

                                  

 

 51 

budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 
Jednostkami obmiaru robót są: 
- szt (sztuka) – dla zdemontowanych i ustawionych słupów wraz z osprzętem, dla montażu głowic napowietrznych, 
- m (metr) – dla demontażu i montażu przewodów i kabli energetycznych oraz montażu rur osłonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 
- protokoły z wykonanych wymaganych 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, dokumentacja projektową i stanem wiedzy 
technicznej, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający oraz Właściciel 
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy współudziale Wykonawcy robót) 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

  zakup, przygotowanie, dostawa i instalacja materiałów, 

  demontaż słupów wraz z ustojami i osprzętem, 

  demontaż przewodów, 

  montaż i stawianie słupów wraz z ustojami i osprzetem, 

  realizacja obostrzeń, 

  montaż osprzętu na słupach, 

  montaż uziomów, 

  montaż przewodów energetycznych, 

  przełożenie opraw oświetleniowych na słupach nn, 

  przygotowanie map powykonawczych, 

  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

  uporządkowanie placu budowy, 

  czasowe zajęcie terenu, 

  koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane. 
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
PN-E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. 
PN-E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
PN-B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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PN-74/E-06401  Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne  
wymagania i badania. 

PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie  
przekraczające 23/40 kV. 

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na  
napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 

PN-76/E-90300  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie  
znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 

PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-b0/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych - PBUE wyd. 1980r. 
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót PBE „ELBUD” Kraków. 
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A. 
ELPROJEKT-Poznań – „Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych na żerdzi pojedynczej” Tom V. 
1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
w miejscowości Kup 

D-01.03.01 

                                  

 

 53 

D-01.03.02    PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dróg w ramach zadania:  
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych elektroenergetycznych  
nn  kolidujących w ramach projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
w miejscowości Kup. 

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 elektrycznych 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 kablowa została zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 

kabli. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń. 

1.4.8. 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. 

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

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie. 

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

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera  program 
zapewnienia jakości (PZJ). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub 
Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
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2.2. Kable 

Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem 
energetycznym oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. 
W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli o masie do 2 kg, do 3 kg: 

- XRUHAKXS 1x120mm² (12/20). 
 

Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności 
przeciwporażeniowej  wg Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990" 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

2.3. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN- EN – 13043 

2.4. Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 
znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 
koloru czerwonego . 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm dla linii nn i 35 cm dla 
linii SN (ułożoną 25 cm nad kablem). Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

2.5. Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury 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. 
Zaleca się stosowanie rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 95 mm dla kabli do 1 
kV i średnicy 135 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 
Rury PCV powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – EN 50086 – 2 - 4. 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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 Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy napowietrznych linii energetycznych 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

 spawarki transformatorowej, 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm, 

 wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 

 zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 

 urządz.płucz-wiercące do przewiertów ster., 

 koparki jednonacz. koparko-spycharki, 

 ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących  środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli, 

 samochodu samowyładowczego, 

 ciągnika kołowego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przebudowa linii kablowych 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie kablowe, które nie spełniają wymagań PN-
E-05125 powinny być przebudowane. 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. Warunki te 
określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika lini i. Warunki te 
określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający uzgodnione 
z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 
  
Kolidujące linie kablowe należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż 
przebudowywana linia kablowa, 

 wyłączenie napięcia zasilającego tę linię, 

 wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą, 

 zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.3. Demontaż linii kablowej 

Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
zaleceniami użytkownika tej linii. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie zostały 
uszkodzone lub zniszczone. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o 
tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to 
zgodę Inżyniera. 
Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 
20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów pochodzących 
z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

5.4. Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 
 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość 
dna rowu obliczamy ze wzoru:     S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
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Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
 

 
Skrzyżowanie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm 

lub zbliżenie Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub 
sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego rodzaju 

25 
mogą się 

stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami 
tego samego typu 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25 

 

 

5.5. Układanie kabli 

5.5.1. Ogólne wymagania 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 
innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione  
w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

 szczelne zalutowanie powłoki, 

 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez 
sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 

5.5.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż: 
20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinilowej. 

5.5.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy 
układać na warstwie piasku o 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. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 
grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić co najmniej 25 cm. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niż: 
 
Dla kabli nn ( do 1 kV) 

- w gruncie poza użytkami rolnymi i pod chodnikiem – 0,8 m, 
- w przepustach pod jezdniami – 1,2m. 

Dla kabli SN ( do 30 kV) 
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- w gruncie poza użytkami rolnymi i pod chodnikiem – 1,0 m, 
- w przepustach pod jezdniami – 1,2m. 

 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą, z zapasem 4% długości wykopu, na 10cm podsypce z piasku. 
Taką samą (min.10-cm) warstwą piasku, a następnie żwirem lub pospółką zagęszczającą kabel należy zasypać tak, 
aby uzyskać współczynnik zagęszczenia ≥1,0 (opcjonalnie może to być grunt rodzimy o odpowiednich własnościach).    
Trasy kabli nn - na całej długości należy zaznaczyć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokości 
35cm (ułożoną 25 cm nad kablem).  
Przy podejściu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - należy pozostawić ok. 2m zapasu kabla. 

5.5.5. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych 

Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i połączenie jego żył 
z przewodami napowietrznymi. 
Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica wewnętrzna 
rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza 
niż 50 mm. 
Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości równej co najmniej 
zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny być zaopatrzone w 
elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel nie uległ 
uszkodzeniu. 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel 
niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90
o
 i w miarę możliwości w 

najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych 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. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych 
 

 Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 
gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu do 0,5 at 

80
1)

 przy średnicy 
rurociągu do           

250 mm i 150
2)

 

 
50 

Rurociągi z cieczami palnymi Przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 
at i nie przekraczającym 4 at 

Większej  niż           
250 mm 

100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 

 
1) dopuszcza się zmniejszenie odległ. do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2) dopuszcza się zmniejszenie odległ. do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 

5.8. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90
o
 i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu. 

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z 
drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 
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 Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 
 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg Średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej 
strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami Szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 
50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

Szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 
zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 

100 cm z każdej strony 

 
Droga w nasypie 

Szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od 

dolnej krawędzi nasypu 

 
W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów 
należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza 
niż 120 cm. 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm. 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka 
drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę 
konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2m. 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, 
zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na 
częściach pasa poza koroną drogi. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach 
ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze 
strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o 
drogach publicznych. 

5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli 

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-E-06401. Przewodność połączenia metalowych 
powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku 
łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności 
powłoki. 
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami muf 
przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy 
przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, żył 
powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 
nie mniejszym niż 6 mm2. 
Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami metalowymi 
przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok 
przy użyciu oddzielnych przewodów.  

5.10. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 150 mm dla kabli powyżej 
1 kV. 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym 
przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy 
i kabli sygnalizacyjnych. 
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni 
rury, powinna wynosić co najmniej 100 cm - w terenie bez nawierzchni i 120 cm od nawierzchni drogi (niwelety) 
przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna 
wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane 
metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub 
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, 
uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

5.11. Ochrona przeciwporażeniowa 

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli mogą 
być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. 
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący linii 
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kablowej. 

5.12. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu 
OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. 
przy skrzyżowaniach. 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w 
takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 oznaczenie kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

 rok ułożenia kabla. 
 
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów 
terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, 
w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego 
symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto 
należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac 
rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt  6. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

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

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 
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odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają 
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po 
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi co najmniej: 

 20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 

 50 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300. 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej 
izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem 
stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla 
każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 
napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300, 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 

badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 A. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) ułożonego kabla i rury osłonowej oraz szt. (sztuka) zamontowanej mufy kablowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
-  projektową dokumentację powykonawczą, 
- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 
- protokoły z wykonanych wymaganych 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, dokumentacja projektową i stanem wiedzy 
technicznej, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający oraz Właściciel 
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy współudziale Wykonawcy robót) 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopów i zasypanie kabli, 

 układanie kabli w rowach kablowych, 
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 montaż rur ochronnych i osłonowych, 

 układanie kabli w rurach ochronnych i osłonowych, 

 montaż muf kablowych, 

 zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi, 

 montaż mostków rozłącznych, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

 odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 

 podłączenie linii do sieci, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem, 

 koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 

kV. Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce 

ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej 

3,6/6 kV. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN- EN  50086 – 2 -4 Systemy rur instalacyjnych 
PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
PN- EN - 13043 Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
E-16 Zalewy kablowe. 
 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 
26.11.1990 r. 
 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
 
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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D-01.03.03    PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg w ramach zadania:  
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty objęte SST obejmują przebudowę kolidujących odcinków linii napowietrznej. 
Zakres przebudowy obejmuje: 
- budowę słupów telefonicznych, 
- demontaż słupów telefonicznych, 
- montaż przewodów napowietrznych, 
- demontaż przewodów napowietrznych, 
- przełożenie przewodów napowietrznych linii telekomunikacyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 

telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

1.4.2. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

1.4.3. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 

1.4.4. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym. 

1.4.5. Napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna składająca się z 

przewodów napowietrznych, osprzętu, i podbudowy. 

1.4.6. Osprzęt - zestaw elementów (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodów. 

1.4.7. Podbudowa linii - słupy do zamocowania osprzętu. Rozróżnia się słupy: 

- przelotowy - słup przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naciągu przewodów i ustawiony 
na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5°, 
- narożny - słup ustawiony na załomie trasy przekraczającym 5°, 
- odporowy - słup ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5° i przejmujący pełen naciąg 
przewodów, 
- kablowy - słup, na który wprowadzany jest kabel, 
- odgromowy - słup z instalacją odgromową, 
- rozgałęźny - słup, na którym wykonuje się odgałęzienie linii 
- badaniowy - słup, na którym wykonuje się pomiary parametrów elektrycznych linii. 
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1.4.8. Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagań w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku 

wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa, polegających na wzmocnionych zawieszeniach 
przewodów. 

1.4.9. Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. 

1.4.10. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 

środku rozpiętości przęsła. 

1.4.11. Skrzyżowanie – występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają części rzutów poziomych dwóch 

lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi 
komunikacyjnej lub budowli. 

1.4.12. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu 

poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż 
połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi 
przy tym skrzyżowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiały do budowy nadziemnych  linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy 
materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Kable 

Kable  istniejące  przewidziane do przełożenia należy  zdemontować z podbudowy likwidowanej  i ponownie  
zamocować na wymienianej podbudowie, przełożenie kabli wykonywać w taki sposób, aby nie zostały zniszczone i 
znajdowały się w stanie technicznym poprzedzającym przełożenie. 
Projektowane kable powinny odpowiadać wymaganiom PN-55/T-90000. 
Przewody powinny być zwinięte w kręgi o średnicy wewnętrznej od 45 do 55 cm. 
Krąg powinien być w czterech miejscach przewiązany na podkładce tekturowej miękkim drutem stalowym 
ocynkowanym. Krąg z przewodem brązowym powinien być całkowicie owinięty taśmą papierową karbowaną. Każdy 
krąg należy zaopatrzyć w wywieszkę z danymi: 

a) znak wytwórni, 
b) oznaczenie normy, 
c) ciężar kręgu w kg. 

Przewody należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wpływów atmosferycznych i 
chemicznych, a zwłaszcza od wyziewów kwasowych. Kręgi przewodów należy układać  na podkładkach drewnianych 
pochyło, aby jedne kręgi wchodziły w drugie i wzajemnie swym ciężarem się  podtrzymywały. 

2.3. Haki i poprzeczniki  

Haki i poprzeczniki powinny spełniać wymagania ZN-96 TP S.A.-010 i BN-78/3231-13. 

2.4. Słupy drewniane 

Obecnie nie buduje się linii telekomunikacyjnych na słupach drewnianych. Jeśli istniejąca linia wybudowana jest na 
słupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m, dopuszcza się stosowanie słupów 
drewnianych wg BN-97/9221-09. Słupy na składowiskach powinny być układane w stosy warstwami na krzyż lub 
równolegle z użyciem przekładek z okorowanego drewna. Każdy stos powinien być ułożony co najmniej 30 cm od 
powierzchni ziemi 

2.5. Elementy betonowe prefabrykowane 

Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20. 
Elementy betonowe prefabrykowane należy składować jak słupy wg opisu w punkcie 2.8. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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 Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii  telekomunikacyjnych powinien  wykazać 
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

 żuraw samojezdny, 

 żuraw samochodowy, 

 ubijak. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 przyczepy dłużycowej. 
Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przebudowie podlegają napowietrzne linie telekomunikacyjne, które kolidują z projektowaną drogą. 
Napowietrzne linie telekomunikacyjne należy zdemontować. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami 
budowy i bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Demontaż kolizyjnych odcinków napowietrznych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały 
zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym 
Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez ich demontażu, o ile uzyska na to 
zgodę Inżyniera. 
Wykopy powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i 
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 
Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiarową napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
- ocenę robót wydaną przez TP SA. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
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 zakup i dostawy materiałów, 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 budowę słupów telefonicznych, 

 montaż przewodów napowietrznych, 

 demontaż słupów telefonicznych, 

 demontaż przewodów napowietrznych, 

 przełożenie przewodów napowietrznych linii telekomunikacyjnej, 

 załadunek i transport zdemontowanych materiałów do użytkownika, 

 roboty ziemne, 

 pomiary kabli o żyłach miedzianych, 

 przygotowanie map powykonawczych, 

 nadzór użytkownika, 

 roboty towarzyszące niezbędne do przełożenia i budowy linii telekomunikacyjnej, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie terenu budowy, 

 koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-76/8984-09   Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i badania. 
 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej ze słupów strunobetonowych 
prefabrykowanych. Wyd. BSiPŁ 1965 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 
1972 r. 
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D-01.03.04    PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych TP S.A. przy przebudowie i budowie dróg w ramach 
zadania:  
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach publicznych (wymienionych w punkcie 1.1.).  
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych TP SA. przy 
budowie i przebudowie dróg publicznych. Zakres robót obejmuje: 

 budowę odcinków kabli w kanalizacji kablowej, 

 montaż złączy równoległych na kablach, 

 wykonanie przewiertu sterowanego, 

 ułożenie rur osłonowych, 

 przełożenie trasowe rurociągu z kablem światłowodowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 

magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii 

rozdzielczych. 

1.4.4. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone 

pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do 

montażu głowic kablowych. 

1.4.10. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

1.4.11. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i 

skrzynek kablowych. 

1.4.12. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i 

skrzynek kablowych. 

1.4.13. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 

falowania i zapasów kabla. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub 
Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

2.2. Materiały budowlane 

2.2.1. Cement 

Do wykonania studni kablowych używać należy cement klasy 32,5 zgodny z normą PN-EN 197-1:2002r. 

2.2.2. Piasek 

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN- EN – 
13043. 

2.2.3. Woda 

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

2.3. Elementy prefabrykowane 

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe 

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu B 20 zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

2.3.2. Bloki betonowe płaskie 

Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-3233-15. 

2.4. Materiały gotowe 

2.4.1. Elementy studni kablowych 

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 
- wietrznik do pokryw odpowiadający BN-3233-02, 
- ramy i pokrywy odpowiadające BN-3233-03 (pokrywa z elementami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych), 
- wsporniki kablowe odpowiadające BN-9378-30 

2.4.2. Skrzynki kablowe 

Skrzynki kablowe winny być zgodne z normą BN-80/3231-25. 

2.4.3. Zespoły i skrzynie pupinizacyjne 

Zespoły i skrzynie powinny odpowiadać normie BN-79/3223-25. 

2.5. Kable 

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-D-
7953 zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 
W linach kablowych kanałowych należy stosować kable o izolacji polietylenowej (XzTKMXpw) wg PN-T-90330. 

2.6. Przepusty kablowe, rury osłonowe i kanalizacja kablowa 

- rura HDPE średnicy 110mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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 Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien  wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

 wibromłot 

 żuraw samochodowy  do 4 t 
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 ciągnik kołowy  55-63 kW 

 poziomu do  20 kHz 

 miernik rezystancji - megaomomierz 

 miernik poziomu do  20 kHz 

 mostek kablowy 

 przesłuchomierz 

 zestaw do pomiarów reflektancji 

 zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA 

 wciągarka mechaniczna 

 reflektometr 

 dmuchawa gorącego powietrza 

 urządz. płucz-wiercące do przewiertów ster. 

 zgrzewarka doczołowa do rur PE. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 

  samochód skrzyniowy, 

  samochód dostawczy, 

  przyczepa do przewozu kabli, 

  beczkowóz ciągniony 1500 dm
3
, 

 samochód samowyładowczy  do 5 t. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej  

Kolidujące linie i urządzenia należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:  

 wybudowanie nowego odcinka linii, 

 wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drugą, przy zachowaniu 
ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

 zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie 
zostały zniszczone.  
W przypadku niemożności zdemontowania urządzeń bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym 
Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez 
niego miejsca. 

5.3. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi. 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie 
nad tymi urządzeniami.  
Dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi 
urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26 paedziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlanei ich usytuowanie.  

5.4. Studnie kablowe 

W ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe zgodnie z BN-85/8984-01. 

5.5. Układanie kabli w ziemi 

Kabel w ziemi powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno 
wynosić co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej. 
Głębokość ułożenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do góry kabla, nie powinna być mniejsza od 0,8m. W 
miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami dopuszcza się odległość 0,5m. Przy złączach kablowych zapasy kabla 
nie powinny być mniejsze niż 0,25m z każdej strony złącza. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 
grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić co najmniej 25 cm. 
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Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm.  
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić: 
a) pod jezdnią główną 
- górna warstwa grubości 20 cm Is≥1,03, 
- warstwa do głębokości 1,2 m Is≥1,00, 
b) pod poboczem i terenem przyległym 
- górna warstwa grubości 20 cm Is≥1,00, 
- warstwa do głębokości 1,2 m Is≥0,97. 
 
Badanie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić jeden raz na 50 m ułożonego kabla. 
Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
następujących przypadkach: 
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi – w granicach zabudowy i po 10m poza granicą, 
b) w miejscach ułożenia złączy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami, 
c) w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2,0m od słupów linii telekomunikacyjnych lub 
elektroenergetycznych. 
 
Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez: 
- ułożenie nad kablem kształtek ceramicznych, przykryw betonowych lub żelbetowych wg BN-72/3233-72 na 10cm 
warstwie piasku, 
- ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze żółtym z napisem „UWAGA KABEL” w połowie głębokości 
ułożenia kabla. 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami 

Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach ochronnych 
ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. 
Rury ochronne powinny być układane poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5m poza krawędzie drogi. 
Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1m. 
 
Rury ochronne powinny być układane na głębokości: 
- co najmniej 1,2m od powierzchni dróg, 
- co najmniej 0,8m pod dnem rowu odwadniającego. 
 
W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna wynosić co 
najmniej: 
- 1m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu, 
- 1m na zewnątrz od krawędzi jezdni, 
- 0,5m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni. 

5.7. Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami 

Przy skrzyżowaniach z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami w rurach ochronnych. 
Długość rury powinna przekraczać o 1m szerokość obrysu rurociągu z każdej strony. 

5.8. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi 

Skrzyżowania te należy wykonać zgodnie z PN-E-05125. 

5.9. Znakowanie kabli  

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych 
wg BN-72/3233-13 z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów powinno być 
wykonane słupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kanalizacja teletechniczna 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

 trasy kanalizacji, 

 przebiegu kanalizacji na zgodność z Rysunkami, 

 prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania 
skrzyżowań z obiektami, 

 prawidłowości budowy studni kablowych polegających na sprawdzeniu wymagań normy BN 
85/8984-01. 
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6.3. Telekomunikacyjne kable doziemne 

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu: 

 tras kablowych, 

 skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych, 

 ochrony linii kablowych, 

 szczelności powłok, 

 zabezpieczenia kabli przed korozją. 

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17. Ponadto należy 
przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-17. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostkami obmiaru są: 

 m [metr] dla wykonania linii kablowej, przewiertu, 

 szt [sztuka] dla montażu złączy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonać wg zasad podanych w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

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

 protokoły z wykonanych wymaganych 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, dokumentacja projektową i stanem 
wiedzy technicznej, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający oraz Właściciel 
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy współudziale Wykonawcy robót) 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

 zakup i dostawy materiałów, 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 demontaż i usunięcie urządzeń, 

 załadunek i transport zdemontowanych materiałów do użytkownika, 

 roboty ziemne, 

 ułożenie kabla w rowie kablowym, w przepuście, 

 montaż złączy kablowych, 

 pomiary kabli o żyłach miedzianych, 

 przygotowanie map powykonawczych, 

 nadzór użytkownika, 

 roboty towarzyszące niezbędne do przełożenia i budowy linii telekomunikacyjnej, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie terenu budowy, 

 koszty czasowego zajęcia terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN- EN – 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 1008:2004 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 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
BN-85/8984-01   Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
BN-74/3233-15  Bloki betonowe płaskie. 
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PN-D-79353   Bębny kołowe. 
BN-73/8984-05   Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-T-90310   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i 

powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej o 

powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone. 
PN-T-90331  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną 
polietylenową ,lub polwinitową. 

PN-T-90330  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

BN-80/3231-25   Skrzynka kablowa 10/20. 
BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
PN-E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-72/3233-72   Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
BN-73/3233-03  Ramy i oprawy pokryw. 
BN-69/9378-30  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
BN-86/3233-16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
BN-79/3223-02  Telekomunikacyjne linie kablowe.  

Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych. 
PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
Rozporządzeniu 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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D-01.03.05     ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru zabezpieczenia przyłączy wodociągowych w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  budową przyłączy i obejmują: 

 wykonanie harmonogramu robót na wykonanie zabezpieczenia przyłączy wodociągowych  i uzgodnienie z 
gestorem sieci , 

 zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

 wytyczenie trasy zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i obsługa geodezyjna inwestycji, 

 wykonanie wykopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych, 

 dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 

 montaż rur osłonowych PEHD, lokalizacja wg dokumentacji projektowej: 
a) rura osłonowa oznaczona jako 1OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm  
b) rura osłonowa oznaczona jako 2OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm, 
c) rura osłonowa oznaczona jako 3OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm, 
d) rura osłonowa oznaczona jako 4OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm, 
e) rura osłonowa oznaczona jako 5OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm, 
f) rura osłonowa oznaczona jako 6OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm, 
g) rura osłonowa oznaczona jako 7OW dwudzielna typu Arot Dz 83 mm, 
h) rura osłonowa oznaczona jako 8OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm, 

 badanie złączy, 

 wykonanie zabezpieczenia wykopów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Sieć wodociągowa - jest to rurociąg prowadzący wodę, łączący dwa odcinki sieci ze sobą, wraz z 

urządzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wykonywania dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną, stwierdzającą zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami:PN-68/H-74101. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury z PEHD należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego 
materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez 
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Inżyniera. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: rury z PEHD składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.0m. Miejsce 
składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła 
ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 o C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po 
pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto 
ułożonych podkładach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1.0m. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianychewnianych. 

2.4. Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego obsypki może być użyty piasek 
zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 
 

Obiekt 

Tereny zielone  
(pobocza) 

Chodniki  
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 
Przewody 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 

Przewody 
o gł. 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz.  
terenu 

      0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,0 
A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

 
 

2.5. Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w 
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla 
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku 
możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
do ziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 
Rury PE100 RC nie wymagają podsypki i obsypki. 

2.6. Rury osłonowe – zabezpieczenie przyłączy wodociągowych 

 rura osłonowa oznaczona jako 1OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm L = 12,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 2OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 7,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 3OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 9,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 4OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm L = 10,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 5OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 16,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 6OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 13,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 7OW dwudzielna typu Arot Dz 83 mm L = 9,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 8OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm L = 9,0 m. 
Powyższe rury wykonać z HDPE . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wykonywania dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
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 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 

 koparka podsiębierna, 

 żuraw samochodowy, 

 ciągnik kołowy, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy 

 sprężarka spalinowa, 

 zgrzewarka do rur PE, 

 agregat prądotwórczy, 

 zestaw do cięcia i spawania  

 spycharka gąsienicowa, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 drobny sprzęt montażowy. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wykonywania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.  

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

4.3.  

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

4.4.  

Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione w pkt. 3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z przebudową sieci 
wodociągowej i przyłączy oraz wymianą istniejącej armatury. 

5.3. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne zabezpieczenia przyłączy. 

5.4. Wykopy pod zabezpieczenie przyłączy wodociągowych  

Rozpoczęcie prac zgłosić do gestora sieci wodociągowej, zgłoszenie winno być złożone w terminie 7 dni przed ich 
rozpoczęciem.  
Założono wykonanie wykopów pod projektowane rurociągi 20% ręcznie i 80% przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykopy należy wykonać wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione balami drewnianymi bądź 
wypraskami stalowymi.  
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń podziemnych poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych. 
Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli 
uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować. 
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Wykonane roboty w stanie odkrytym zgłosić do odbioru do gestora sieci. 
Wszystkie roboty połączeniowe wykonać pod nadzorem gestora sieci. 

5.5. Rury osłonowe na przyłączach wodociągowych 

Na istniejących przyłączach wodociągowych wykonać następujące zabezpieczenie w postaci rur osłonowych : 
 

 rura osłonowa oznaczona jako 1OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm L = 12,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 2OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 7,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 3OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 9,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 4OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm L = 10,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 5OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 16,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 6OW dwudzielna typu Arot Dz 160 mm L = 13,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 7OW dwudzielna typu Arot Dz 83 mm L = 9,0 m, 

 rura osłonowa oznaczona jako 8OW dwudzielna typu Arot Dz 58 mm L = 9,0 m. 
Powyższe rury wykonać z HDPE . 

5.6. Mostki przejściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-kładki. 
Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

 sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

 przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 odbioru urządzeń i sieci przez gestora sieci. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty 
materiałów. 
 
Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w szczególności: 
 

1) Roboty ziemne 

 Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. 

 Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 
badanie wykopów otwartych obudowanych w tym: 

a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 

b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na zgodność z 
dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 

c) kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  
d) kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
e) badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, taśmą 

stalową z dokładnością do 0,1 m. 
f) badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach nie 

większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm 
g) pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, miarkę z 

dokładnością do 2 cm 
h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 
i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez pomiar 

wskaźnika zagęszczenia (Is – zgodny z tabelą w p. 2.4).  
Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 
 

2) Materiały 

Należy sprawdzić: 

 sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z certyfikatami bądź 
deklaracjami zgodności  

 sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
 

3) Roboty montażowe  

Kontrola w zakresie budowy przewodu: 
1. badanie zgodności ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym z Dokumentacją 
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2. badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z dokładnością 
do 5 mm 

3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na załamaniach z dokładnością do 1 mm, 
zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm 

4. badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu z dokładnością do 1 mm (w 
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu) 

5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnątrz i od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację 
6. badanie połączenia rur PE wg wytycznych producenta rur 
7. badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację: 

-  Czas próby dla studzienek winien wynosić 8 h. 
 
4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

a)  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
±  5 cm 

b)  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

c)  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm 

d)  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów – 5 cm 

e)  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm 

f)  dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm 

g)  dopuszczalne odchylenie wymiarów i promieniu łuków kołowych od przyjętych w dokumentacji nie powinno 
przekraczać ±  5 cm 

h)  dopuszczalna wymiarów wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu między łukami nie powinno 
przekraczać ±  3 mm 

i)  dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od przewidzianego w 
dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm 

j)  dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą przekraczać: 1 ° kąta 
odchylenia (tangens kąta = 0,017). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego zabezpieczenia przyłączy wodociągowych i 
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

 m – rura ochronna, 

 m
3
 - roboty ziemne, 

 m
2
 - umocnienie ścian wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową linii wodociągowych wraz z przyłączami, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania zabezpieczenia przyłączy, 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 
m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
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ogólne” pkt 8.2. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego zabezpieczenia przyłączy wodociągowych obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 

 zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i ubezpieczeniem placu 
budowy, 

 wytyczenie geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko, 

 umocnienie ścian wykopów wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

 ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich gestorów, 

 montaż rur osłonowych, 

 podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy) dla sieci wodociągowej i urządzeń, 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

 doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do wykonania 
zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi (ukop, transport itd.), 

 dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych przez gestora sieci, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 czyszczenie terenu Robót, 

 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie   z 
Dokumentacją Projektową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
5. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
6. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
7. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
9. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
10. PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. 
11. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
12. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
13. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 



 

D-01.03.01 
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 

     

                                                                                                               78 

malowania. Ogólne wytyczne. 
15. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
16. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
17. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
18. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
19. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
20. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
21. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
22. PN-B-19707:2003/Az1:2006 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
23. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25. BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
26. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 
27. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja obsługi i montażu rur osłonowych PEHD. 
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D-01.03.06     PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH  LINII  GAZOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania i odbioru, przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ramach realizacji 
zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., związanych z:  
 

k)  wykonanie harmonogramu robót na wykonanie przebudowy i zabezpieczenia gazociągów oraz uzgodnienie z 
gestorem sieci gazowej,  

l)  zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą 
(ubezpieczenie placu budowy), 

m)  wytyczenie trasy gazociągów i obsługa geodezyjna inwestycji 

n)  wykonanie wykopów kontrolnych, 

o)  wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych,, 

p)  dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 

q)  ułożenie rur PE100 SDR11 Dz 90/8.2 mm, Dz 63/5.8 mm, Dz 32/3.0 mm, Dz 25/3.0 mm łączone poprzez 
zgrzewanie doczołowe bądź elektrooporowe, 

r)  montaż rur ochronnych PE100 SDR11: 
- Dz 140/12,7 mm – dla rurociągu Dz 63 mm, 

 - Dz 160/16,4 mm – dla rurociągu Dz 90 mm, 
 - Dz 90/8,2 mm – dla rurociągu ( przyłącze) Dz 32 mm,  
 wraz z płozami z tworzywa sztucznego, 

s)  montaż rury ochronnej dwudzielnej w km 0+912 wraz ze zmianą lokalizacji zaworów  i montażem płóz z tworzywa 
sztucznego i uszczelnień typ GP, 

t)  montaż rury stalowej dwudzielnej w km 0+845 oraz płóz z tworzywa sztucznego i uszczelnień typ GP, 

u)  montaż rury ochronnej stalowej dwudzielnej w km 1+620.49 oraz płóz z tworzywa sztucznego i uszczelnień typ 
GP, 

v)  montaż zasuwy kołnierzowej DN80, zasuwy z króćcami PE do zgrzewania DN25 wraz z obudową i skrzynką do 
zasuw, 

w)  prace przełączeniowe, metoda TD Williamson z zapewnieniem ciągłości dostaw paliwa gazowego, 

 wykonanie prób szczelności, 

 wykonanie obsypki piaskowej rur, 

 wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury, 

 oznakowanie według ZN-G-3001-3004:2001 wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej z drutem miedzianym DY2,5 
mm2 i tabliczkami , 

 likwidacja istniejących przewodów, 

 odcięcie i zamulenie istniejącego gazociągu, 
1.4.1.  zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wykonywania dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy.  
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Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, kształtki, armatura itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 
technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 
przez Kierownika Projektu. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: rury, kształtki , armatura, składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.0m. Miejsce 
składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła 
ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 

o 
C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po 

pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto 
ułożonych podkładach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1.0m. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

2.4. Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci gazowej i jego obsypki może być użyty piasek zwykły o 
wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 

 

Obiekt 

Tereny zielone 
(pobocza) 

Chodniki 
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 
Przewody 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 

Przewody 
o gł. 
góry obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,0 
A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

 

2.5. Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w 
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla 
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku 
możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 
Rury TS nie wymagają ułożenia podsypki i osypki, rury TS zastosowano do wykonania przewiertu sterowanego pod 
torami PKP oraz przepustem. 

2.6. Sieć gazowa 

2.6.1. Rury i armatura 

Nowe odcinki przebudowywanej sieci gazowej oraz przyłączy należy wykonać z rur PE100 SDR11 o średnicach: Dz 
90/8.2 mm, Dz 63/5.8 mm, Dz 32/3.0 mm , Dz 25/3.0 mm, łączone poprzez zgrzewanie doczołowe bądź 
elektrooporowe. 
Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie ręczne. Obsypkę 
rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem 
mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 95% wg Proctora.  
Ponadto przy przejściach pod projektowaną drogą należy na przebudowywanych rurociągach zamontować rury 
ochronne z PE100 SDR11 o średnicach : 
-Dz 140/12,7 mm – dla rurociągu Dz 63 mm, 
-Dz 160/16,4 mm – dla rurociągu Dz 90 mm, 
-Dz 90/8,2 mm – dla rurociągu ( przyłącze) Dz 32 mm, 



  

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
w miejscowości Kup 

D-01.03.01 

                                  

 

 81 

Rury wyposażyć w płozy z tworzywa sztucznego o wysokości : h – 17 mm. (patrz cześć rysunkowa rys nr 5). 
W km 0+912 należy zabudować rurę ochronną dwudzielną stalową typu Integra na długości 9,50 m wraz z zmianą 
lokalizacji istniejących zaworów w projektowany zjazd tak, aby nie kolidowały z projektowaną nawierzchnia drogową. 
W km 0+845 należy zabudować rurę ochronną dwudzielną stalową typu Integra na długości 10,50 m.  
W km 1+620.49 na istniejącym gazociągu należy zamontować rurę ochronną dwudzielną stalową typu Integra o 
średnicy Dn 150 mm. 
Dla powyższych rur należy zastosować płozy z tworzywa sztucznego o wysokości h – 24 mm. Końce rury uszczelnić 
za pomocą uszczelnień typu GP. 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować na odcinku 3 – zasuwę kołnierzową DN80, na odcinku 5 – zasuwę z 
króćcami PE do zgrzewania DN25 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. 
 
Uwaga:  Armatura winna spełniać wymagania pod względem wytrzymałości zgodnie z normą ZN-G-4120:2004 tj. dla 
sieci nowo budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niż PN10. 
 
Załamania sieci gazowej wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo. 
Kształtki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. Istnieje możliwość zmiany kierunku trasy 
projektowanego gazociągu z wykorzystaniem naturalnej elastyczności rur z PE. 
Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Połączenia z istniejącym 
rurociągiem PE oraz armaturą wykonać zgodnie z schematem montażowym. 
Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu 
sieci gazowej wykonuje plan połączeń zgrzewanych z domiarami. 

2.6.2. Oznakowanie trasy gazociągu 

Znakowanie trasy gazociągu (sieci gazowej z przyłączem gazu) wykonać zgodnie z normami: 

 ZN-G-3001:2001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu  

 ZN-G-3002:2001 – Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne 

 ZN-G-3003:2001 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

 ZN-G-3004:2001 – Gazociągi. Tablice orientacyjne 
 
Oznakowanie gazociągu powinno zawierać: 

 identyfikację wytwarzającego 

 rok wytworzenia 

 identyfikację rurociągu lub elementu (nr, typ, itp.) 

 parametry dopuszczalne użytkowania 
Powyższe dane należy umieścić na tabliczkach oznaczeniowych, zlokalizowanych na początku i końcu sieci gazowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wykonywania dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wykonywania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.  

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

4.3.  

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

4.4.  

Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową przełożenia i 
zabezpieczenia sieci gazowej. 

5.3. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci gazowej. Dopuszczalne są odchyłki trasy 
sieci gazowej od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych. 

5.4. Wykopy pod sieć gazową 

Założono wykonanie wykopów ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego. Wykopy należy wykonać 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione balami drewnianymi bądź wypraskami stalowymi ze spadkami 
podanymi na profilu podłużnym. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń podziemnych poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych. 
Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli 
uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować a następnie zasypać i zagęścić. 

5.5. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy gazociągu. W miejscach szczególnego uzbrojenia 
podziemnego wykonać należy próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej 
korekty trasy gazociągu lub wykonania specjalnych zabezpieczeń gazociągu względem innych przewodów 
w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi, niezgodnych z przepisami. Wszystkie wykopy powinny być 
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany gazociąg należy ułożyć na 
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grub. min. 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej 
powierzchni rury. Nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m 
koloru żółtego z drutem miedzianym DY 2,5 mm2 (ZN-G-3001-3004:2001). 
Pozostałą część wykopu zasypać należy gruntem rodzimym. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze 
spadkami podanymi w dokumentacji projektowej . 
Prace włączeniowe wykonać pod nadzorem gestora sieci metodą TD Williamson z zapewnieniem ciągłości dostaw 
paliwa gazowego. Dla przyłączy prace włączeniowe należy indywidualnie uzgodnić z klientem. 
Prace związane z przebudową gazociągu należy zlecić firmie wpisanej do rejestru firm uprawnionych do 
wykonywania sieci gazowych na terenie GSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. 

5.6. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego 
podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

5.7. Wykonanie rur i armatury  

Nowe odcinki przebudowywanej sieci gazowej oraz przyłączy należy wykonać z rur PE100 SDR11 o średnicach: Dz 
90/8.2 mm, Dz 63/5.8 mm, Dz 32/3.0 mm , Dz 25/3.0 mm, łączone poprzez zgrzewanie doczołowe bądź 
elektrooporowe. 
Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie ręczne. Obsypkę 
rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem 
mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 95% wg Proctora.  
 
Ponadto przy przejściach pod projektowaną drogą należy na przebudowywanych rurociągach zamontować rury 
ochronne z PE100 SDR11 o średnicach : 

 Dz 140/12,7 mm – dla rurociągu Dz 63 mm, 

 Dz 160/16,4 mm – dla rurociągu Dz 90 mm, 

 Dz 90/8,2 mm – dla rurociągu ( przyłącze) Dz 32 mm. 
 
Rury wyposażyć w płozy z tworzywa sztucznego o wysokości : h – 17 mm. (patrz cześć rysunkowa rys nr 5). 
W km 0+912 należy zabudować rurę ochronną dwudzielną stalową typu Integra na długości 9,50 m wraz z zmianą 
lokalizacji istniejących zaworów w projektowany zjazd tak, aby nie kolidowały z projektowaną nawierzchnia drogową. 
W km 0+845 należy zabudować rurę ochronną dwudzielną stalową typu Integra na długości 10,50 m.  
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W km 1+620.49 na istniejącym gazociągu należy zamontować rurę ochronną dwudzielną stalową typu Integra o 
średnicy Dn 150 mm. 
Dla powyższych rur należy zastosować płozy z tworzywa sztucznego o wysokości h – 24 mm. Końce rury uszczelnić 
za pomocą uszczelnień typu GP. 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować na odcinku 3 – zasuwę kołnierzową DN80, na odcinku 5 – zasuwę z 
króćcami PE do zgrzewania DN25 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. 
Uwaga: Armatura winna spełniać wymagania pod względem wytrzymałości zgodnie z normą ZN-G-4120:2004 tj. dla 
sieci nowo budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niż PN10. 

5.8. Prace włączeniowe  

Prace włączeniowe wykonać pod nadzorem gestora sieci metodą TD Williamson z zapewnieniem ciągłości dostaw 
paliwa gazowego. Dla przyłączy prace włączeniowe należy indywidualnie uzgodnić z klientem. 
Prace związane z przebudową gazociągu należy zlecić firmie wpisanej do rejestru firm uprawnionych do 
wykonywania sieci gazowych na terenie GSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. 

5.9. Próba szczelności  

Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociągu należy przeprowadzić próbę jego szczelności pod ciśnieniem 
0.75 MPa przy użyciu manometru tarczowego i rejestrującego. Ocenę wyników próby dokonać metodą rejestracji 
ciśnienia zgodnie z PN-EN12327:2004. 
Czas trwania próby 24h (dla przyłączy 1 h). Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-92/M.-34503 
W trakcie próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka.  

5.10. Oznakowanie trasy gazociągu 

Znakowanie trasy gazociągu (sieci gazowej z przyłączem gazu) wykonać zgodnie z normami: 

 ZN-G-3001:2001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu  

 ZN-G-3002:2001 – Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne 

 ZN-G-3003:2001 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

 ZN-G-3004:2001 – Gazociągi. Tablice orientacyjne 
 
Oznakowanie gazociągu powinno zawierać: 

 identyfikację wytwarzającego 

 rok wytworzenia 

 identyfikację rurociągu lub elementu (nr, typ, itp.) 

 parametry dopuszczalne użytkowania 
 
Powyższe dane należy umieścić na tabliczkach oznaczeniowych, zlokalizowanych na początku i końcu sieci gazowej. 

5.11. Mostki przejściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-kładki. 
Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 

5.12. Roboty gazo-niebezpieczne 

Roboty gazo-niebezpieczne powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą kwalifikacje dozoru urządzeń 
energetycznych i wykonane na podstawie: 

 pisemnego polecenia kierownika zakładu dla osoby przez niego upoważnionej, określającego miejsce 
wykonania robót, skład imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy, 

 szczegółowej instrukcji uwzględniającej technologię czynności i środki techniczne niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wykonania prac.  

 planu lub szkicu sytuacyjnego 
W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów trujących w powietrzu oraz w miejscach o 
zmniejszonej ilości tlenu, powinien być stosowany sprzęt ochrony indywidualnej.  
Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni być zatrudnieni pracownicy mający odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, w tym także w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Spawacze powinni mieć ponadto 
uprawnienia do spawania rurociągów gazu. 
Pracownicy wykonujący roboty gazo niebezpieczne powinni być wyposażeni w odzież trudno zapalną, kaptury 
ochronne na głowę z tkaniny żaroodpornej lub trudnopalnej, rękawice ochronne, sprzęt ochronny dróg oddechowych 
i szelki bezpieczeństwa z linkami  
lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczeństwa. 
Brygady wykonujące roboty gazo niebezpieczne powinny mieć zapewnione środki łączności, odpowiednie ilości 
środków gaśniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrządy do pomiaru stężeń i ciśnienia gazu oraz apteczkę 
wyposażoną w odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy. 
Roboty gazo niebezpieczne i niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby. 
W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrożeń podczas wykonywania robót gazo-niebezpiecznych i 
niebezpiecznych, roboty powinny być przerwane, pracownicy wycofani  do strefy zapewniającej bezpieczeństwo a 
miejsce pracy zabezpieczone. 
Różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 
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sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

 sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

 przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 odbioru urządzeń i sieci przez Zakład Oddział Kalisz. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty 
materiałów. 
Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych  materiałów a w szczególności: 
 
1)  Roboty ziemne 

 
Badania należy wykonać zgodnie z niniejszą SST oraz PN-B-10736:99. 
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. Kontrola powinna 
obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz badanie wykopów otwartych 
obudowanych w tym: 
1. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
2. sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na zgodność z 

dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 
3. kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  
4. kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
5. badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, taśmą stalową z 

dokładnością do 0,1 m. 
6. badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach nie większych 

niż 30 m z dokładnością do 1 cm 
7. pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, miarkę z dokładnością 

do 2 cm 
8. pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 
9. badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika 

zagęszczenia (Is – zgodny z tabelą w p. 2.4).  
Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 
 
2)  Materiały 
 

Należy sprawdzić: 
- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z certyfikatami bądź 

deklaracjami zgodności  
- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
- sprawdzenie materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegające na: 

 kontroli jakości robót izolacyjnych - sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i 
procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.  

 
Odbiory należy  przeprowadzać dla każdej warstwy i pokrycia osobno. 
 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową (należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z dokumentacją Projektową i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych) 

 sprawdzenie materiałów (należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
niniejszej SST) 

 sprawdzenie przygotowania powierzchni (należy przeprowadzić kontrolę przygotowania powierzchni 
na zgodność z wymaganiami przedstawionymi w SST) 

 sprawdzenie warunków przystąpienia do robót (warunków atmosferycznych) (należy przeprowadzić 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy na zgodność z wymaganiami przedstawionymi SST) 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót (należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich 
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw, zgodnie z 
wymaganiami przedstawionymi w SST) 
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3)  Roboty montażowe  

Kontrola w zakresie zabezpieczenia istniejących przewodów: 

 badanie montażu zabezpieczenia istniejących gazociągów (montaż rur ochronnych z PE) 
 

4)  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±  
5 cm 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów – 5 cm 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów sieci gazowej są: 

 rurociąg – metr (m), 

 rury ochronne – metr (m), 

 przewód DY 2,5 mm2 – metr (m), 

 oznakowanie gazociągu za pomocą tabliczek i słupków – sztuk (szt.) 

 armatura – komplet (kpl.), 

 przełożenie zaworów- sztuka (szt.), 

 likwidacja istniejących przewodów – metr (m). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
przebudową linii gazowych, a mianowicie: 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 montaż rurociągów, 

 przełożenie istniejących zaworów, 

 ułożenie przewodu DY 2,5 mm2, 

 oznakowanie trasy gazociągu za pomocą słupków i tabliczek, 

 próby szczelności, 

 montaż armatury i słupków oznaczeniowych, 

 odcięcie i likwidacja istniejącego gazociągu, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów powinny być przeprowadzone w wykopie po ich całkowitym 
zmontowaniu i zasypaniu ziemią.  
Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazociąg 
można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w pisemnym zaświadczeniu stwierdzi, że 
zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem równym co najmniej ciśnieniu próby gazociągu. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
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powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.2. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu zgodnie z zarządzeniem Nr 47 podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie wytrzymałości lub szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i 
zasypaniu ziemią, zgodnie z zarządzeniem Nr 47). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47, BN-77/8976-06 i zarządzeniem Nr 47. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

8.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót gazowych. 
 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty objęte SST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich 
elementów składowych zabezpieczenia sieci gazowej: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 

 zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, i składowaniem, i ubezpieczeniem placu 
budowy 

 wytyczenie geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odległość 10 km, 

 umocnienie ścian wykopów wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

 ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według    wymagań ich 
gestorów, 

 ułożenie rurociągów, przełożenie istniejących zaworów, 

 montaż rur ochronnych ze wszystkimi jej elementami, 

 podsypka, obsypka i zasypka (piasek i grunt rodzimy) pod sieć gazową i urządzenia, 

 oznakowanie gazociągu, 

 ułożenie przewodu DY 2,5 mm2, 

 montaż armatury, słupków oznaczeniowych, 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

 doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do wykonania 
zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi (ukop, transport itd.), 

 dokonanie wszystkich włączeń i wyłączeń sieci gazowej wraz z ich kosztem, 

 odcięcie i likwidacja istniejącego gazociągu, 

 dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych przez WSG Poznań, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

 oczyszczenie terenu Robót, 

 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie. 



  

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
w miejscowości Kup 

D-01.03.01 

                                  

 

 87 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-10736            Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
ZN-G-3001:2001  Oznakowanie trasy gazociągu – Wymagania ogólne 
ZN-G-3002:2001   Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – Wymagania i badania. 
ZN-G-3003:2001   Gazociągi – Słupki oznaczeniowo – pomiarowe – Wymagania i badania. 
ZN-G-3002:2001  Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania. 
BN-81/8976-47     Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania, 
BN-74/8976-62       Podziemne przekroczenie przeszkód terenowych gazociągami niskiego i średniego 

ciśnienia, 
PN-91/M-34501      Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
PN-92/M-34503      Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja obsługi i montażu rur z tworzyw sztucznych 
 

Wytyczne do projektowania sieci  gazowych polietylenowych pt. „ Sieci gazowe polietylenowe – Projektowanie, 
Budowa, Użytkowanie” pod redakcją Andrzeja Barczyńskiego wydane przez SITPNiG – Ośrodek Szkolenia i 
Rzeczoznawstwa w Poznaniu – październik 2006r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz.U. Nr 97 poz. 1055) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. /Dz. U. Nr 75 poz. 690  z dnia 15.06.2002r./  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12.05.2004r./ 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

Materiały instruktażowe ze „Spotkania z Wykonawcami z dnia 28.02.2007r. 

Polska Norma PN-C-04750 „Paliwa gazowe, Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania” 

Prace gazoniebezpieczne „Ogólne zasady dopuszczenia wykonawców do prac gazoniebezpiecznych”  
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D-03.02.01     KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., związanych z:  

 wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kanalizacji deszczowej,  

 zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

 wytyczenie trasy kanalizacji i obsługa geodezyjna inwestycji, 

 wykonanie wykopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów wąsko przestrzennych umocnionych, 

 dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 

 ułożenie kanalizacji z rur PVC-U klasy S litych SN8 o średnicach Dz 200 (przykanaliki) Dz 315, 400, 500 
mm (kanały główne) łączonych kielichowo na uszczelkę, 

 Montaż studni kanalizacyjnych z elementów betonowych Dn1000, 1200 i 1500 mm kompletnych, 

 Montaż wpustów ściekowych z elementów betonowych Dn500 mm z osadnikiem 0,50 m kompletnych, 

 Wykonanie wlotu do kanalizacji ( zgodnie z dokumentacja projektową – punkt D1 km 1+280), 

 Wykonanie wylotów przykanalików do rowu przydrożnego oraz kanałów do rzeki Brynicy i rowu 
melioracyjnego R-D wg KPED ( zgodnie z dokumentacją projektową), 

 Likwidacja istniejącego wylotu do rzeki Krynicy na rzecz nowego , 

 Montaż urządzeń podczyszczających w postaci osadników  
a) Kanał A – osadnik 1500/2.0 m

3
 

b) Kanał B – osadnik 1200/1.0 m
3
 

c) Kanał C – osadnik 1200/1.0 m
3
 

d) Kanał D – osadnik 2000/3.5 m
3
 

 Wykonanie kaskad na przykanalikach ( montaż trójników i kolan Dz200 PVC-U klasy S litych SN8), 

 Montaż odgałęzień nasadowych Dz500/200, Dz400/200, Dz315/200, 

 Likwidacja istniejących kanałów Dn500, 

 wykonanie prób szczelności, 

 wykonanie podsypki pod kanały, studnie, wpusty, osadniki, wyloty, 

 wykonanie obsypki rur, studni, wpustów, osadników,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanał – budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym przekroju 
poprzecznym, służącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – wg PN-S-02204. 

1.4.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 

1.4.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ściekowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.6. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.7. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
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dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wykonywania dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną, stwierdzającą zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami:PN-68/H-74101. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, elementy studni, wpustów, wylotów, osadnika, separatora, itp. należy dostarczyć na budowę 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na 
miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy 
przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać 
badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Kanały, przykanaliki i elementy studni, osadników oraz wylotów należy składować na gruncie, którego powierzchnia 
jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu 
rury uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować. Tam, gdzie powierzchnia jest nierówna, należy zastosować 
drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię nośną. Elementy przykryć studni włazy powinno się 
przechowywać pod wiatą. 

2.4. Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego obsypki może być użyty piasek 
zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 
 

Obiekt 

Tereny zielone  
(pobocza) 

Chodniki  
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 
Przewody 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 

Przewody 
o gł. 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz.  
terenu 

      0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,0 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

 

2.5. Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w 
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla 
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku 
możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 

2.6. Kanalizacja deszczowa 

2.6.1. Kanały  

Projektowane kanały należy wykonać z rur PVC - U klasy S litych o sztywności obwodowej 8 kN o średnicach Dz 
200/5.9 mm (przykanaliki), Dz 315/9.2 mm, Dz 400 /11,7, Dz 500/14.6 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę.  

2.6.2. Materiały stosowane do wykonania wpustów ściekowych 
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Studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy Dn 500 mm, 
z osadnikiem o wysokości 0.5 m. Umiejscowienie wpustów ulicznych jest zgodne z projektem drogowym. Przewiduje 
się zastosowanie wpustów ulicznych kołnierzowych z rusztem uchylnym, klasy D 400 kN. Ponadto na 
projektowanych zjazdach przewidziano zastosowanie w wpustów ściekowych j/w z rusztem forma wklęsła o 
wymiarze zewnętrznym 500x500. 

2.6.3. Materiały stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych  

Na załamaniach i włączeniach wpustów deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne ø1000, 1200, 1500 mm z 
elementów betonowych i żelbetowych. Każdą studnię należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające 
przenoszeniu się obciążeń powierzchniowych na kanalizację deszczową. Ponadto każda studnia wyposażona 
zostanie w żeliwny właz typu D-400. Studnie za urządzeniami podczyszczającymi (osadnikami) wykonać jako 
kontrolno – pomiarowe z osadnikiem 0.5 m. Zestawienie studni kanalizacyjnych ujęto w dokumentacji technicznej 
Ponadto w punkcie D1 (km 1+280) należy wykonać wlot rowu do kanalizacji za pomocą odcinka kanału z 
umocnieniem skarp i dna rowu narzutem kamiennym – patrz dokumentacja techniczna, 
Przy włączeniach przykanalików do istniejącej kanalizacji zastosować również odgałęzienia nasadowe. 

2.6.4. Materiały stosowane do wykonania osadników 

Wg dokumentacji projektowej oraz wytycznych Producenta. 

2.6.5. Materiały stosowane do wykonania wylotów kanałów i przykanalików 

Wyloty projektowanych przykanalików do rowu przyrożnego oraz projektowanych kanałów do rzeki Brynicy i 
istniejącego rowu melioracyjnego R-D wykonać w oparciu o KPED 02.16.  
Wg odrębnej dokumentacji projektuje się umocnienie brzegów koryta głównego płytami ażurowymi oraz dna 
odbiornika narzutem kamiennym. U podnóża skarp odbiornika projektuje się oparcie na palisadzie z kołków 
zabezpieczający przed obsuwaniem się umocnienia. Narzut kamienny również zostanie ograniczony palisadą z 
kołków drewnianych. 
Wyloty wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszej dokumentacji – rys. nr 7, 7a, 7b, 7c i nr 8. 
Istniejący wylot do rzeki Brynicy przewidziano do likwidacji na rzecz nowego wylotu. Na wylocie do rzeki Brynicy oraz 
rowu R-D zastosować klapy zwrotne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wykonywania dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w OST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”, pkt. 3. 

 koparka podsiębierna, 

 żuraw samochodowy, 

 ciągnik kołowy, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy 

 sprężarka spalinowa, 

 agregat prądotwórczy, 

 spycharka gąsienicowa, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 drobny sprzęt montażowy, 

 sprzęt ręczny. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wykonywania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.  

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

4.3.  

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

4.4.  

Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione w pkt. 3. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową kanalizacji 
deszczowej. 

5.3. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne są 
odchyłki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości 
gruntowych. 

5.4. Wykopy pod kanały 

Przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop należy rozpocząć od najniższego 
punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Ściany wykopu należy zabezpieczyć za pomocą wyprasek stalowych, przy głębokościach znacznych 
wykopy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych. W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu nie 
zinwentaryzowanych przewodów lub innych urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć według wymagań 
użytkowników tych urządzeń.  

5.5. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z 
rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na 
odcinkach dłuższych niż 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanału powinna być ułożona warstwa wyrównawcza grubości 
0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 

5.6. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego 
podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

5.7. Roboty montażowe  

Na gotowym podłożu z piasku ułożyć rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Złącza rur 
wykonać zgodnie z instrukcją Producenta, używając materiałów i technologii podanych przez Producenta.  
Przy włączeniach przykanalików do istniejącej kanalizacji zastosować również odgałęzienia nasadowe. 

5.8. Obsypka kanału 

Obsypkę rury należy wykonać piaskiem gr 20 cm, obsypkę należy zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej 
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próby Proctora.  

5.9. Zasypka wykopu 

Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym i jej górną powierzchnię ukształtować ze spadkami poprzecznymi w 
kierunku do środka wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zasypkę wykonać gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30 cm. 
Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi badania gruntu proponowanego 
do tego celu. 
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki należy demontować umocnienie ścian wykopu. 
Zagęszczanie zasypki można przeprowadzić jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotności optymalnej. 
Wykonanie, uformowanie i zagęszczenie wykonywanego nasypu wykonać zgodnie z SST D-02.03.01. „Wykonanie 
nasypów”. 

5.10. Zakres Robót przy wykonywaniu wpustów deszczowych 

 wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacją Projektową z 
zachowaniem zasad wg SST D-02.01.01, 

 zagęszczenie podłoża wykopu, 

 wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do 
parametrów wg p.6.2, 

 montaż gotowych elementów - o średnicach studni Dn 500 mm oraz przykanalików Dz 200 mm 
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur,  przy 
użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta, 

 montaż pierścienia odciążajacego oraz płyty pokrywowej, 

 montaż skrzynki wpustu deszczowego klasy D400 kołnierzowego z rusztem uchylnym , na 
projektowanych zjazdach przewidziano zastosowanie w wpustów ściekowych j/w z rusztem forma 
wklęsła o wymiarze zewnętrznym 500x500, 

 zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym z jego zagęszczeniem do parametrów wg 
p.6.2. 

5.11. Zakres Robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych  

 wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacją Projektową z 
zachowaniem zasad wg SST D-02.01.01, 

 zagęszczenie podłoża wykopu, 

 wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20cm, z zagęszczeniem do 
parametrów wg p.6.2, 

 montaż gotowych elementów - o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową - dostarczonych 
przez producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur,  przy użyciu materiałów 
i technologii podanych przez Producenta, 

 zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym, z jego zagęszczeniem do parametrów wg 
p.6.2, 

5.12. Zakres Robót przy wykonywaniu osadnika  

Prace montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 

5.13. Zakres Robót przy wykonywaniu wylotów 

Wyloty projektowanych przykanalików do rowu przyrożnego oraz projektowanych kanałów do rzeki Brynicy i 
istniejącego rowu melioracyjnego R-D wykonać w oparciu o KPED 02.16. Wg odrębnej dokumentacji projektuje się 
umocnienie brzegów koryta głównego płytami ażurowymi oraz dna odbiornika narzutem kamiennym. U podnóża 
skarp odbiornika projektuje się oparcie na palisadzie z kołków zabezpieczający przed obsuwaniem się umocnienia. 
Narzut kamienny również zostanie ograniczony palisadą z kołków drewnianych. Wyloty wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszej dokumentacji – rys. nr 7, 7a, 7b, 7c i nr 8. Istniejący wylot do rzeki Brynicy przewidziano do 
likwidacji na rzecz nowego wylotu. Na wylocie do rzeki Brynicy oraz rowu R-D zastosować klapy zwrotne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola Jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami 
podanymi w SST. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje: 

1. sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestów producentów oraz 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi i oględziny zewnętrzne. 

2. sprawdzenie zagęszczenia podłoża, podsypek i warstwy wyrównawczej – wymagania zależnie od głębokości 
badanej warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementów pionowych 
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 w przypadku podłoża wykopu, podsypki, obsypki i zasypki: 
 Is ≥  0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni, 
 Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni. 

  w przypadku warstwy wyrównawczej z chudego betonu Is ≥ 1,00, dla rur kanalizacyjnych i przykanalików 
Wskaźnika zagęszczenia badany w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z poniższą tabelą: 
 
 

Obiekt 

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciągi pieszo-rowerowe) Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewody 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,03 

Przewody 
o gł. 
góry obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,00 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 

 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanych warstw podsypek i wyrównawczych, 

 badanie odchylenia osi przewodów kanalizacyjnych, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacyjnych i przykanalików, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, (próba szczelności na infiltrację 

 eksfiltrację: czas próby winien wynosić 8 h), 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia  studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni kanalizacyjnych, osadnika, separatora, pompowni, wpustów 
ściekowych, wylotu, 

 sprawdzenie rzędnych wlotów i wylotów przyłączy do studni itd.,  

 sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych, 

 sprawdzenie wytrzymałości i innych wymaganych parametrów betonów, 

 sprawdzenie kompletności robót, 

 przedstawienie Inżynierowi wyników badań prefabrykatów, potwierdzające wymagania określone w punkcie 
2 niniejszej SST. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podsypki nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

 dopuszczalne różnice rzędnych w profilu ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie 
powinny przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm 

 dopuszczalne odchylenie rzędnych wysokościowych wpustu ściekowego i pokryw studzienek w stosunku do 
wymagań Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla studni i 
przewodów ±  5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej są: 

 kanalizacja deszczowa grawitacyjna – metr (m), 

 wpusty deszczowe – komplet (kpl.), 

 studnie kanalizacyjne – komplet (kpl.) 

 wyloty – komplet (kpl.) 

 osadnik  – komplet (kpl.) 

 likwidacja istniejących kanałów – metr (m), 

 likwidacja istniejącego wylotu – szt. (sztuka), 

 odgałęzienia nasadowe  - komplet (kpl.), 

 elementy kaskad – sztuka (szt.). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Przed zasypaniem kanał winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty ulegające zakryciu: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podsypek (płyt dennych), warstwy wyrównawczej, obsypki i zasypki, 

 wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd., 

 wykonanie zbrojenia, 

 wykonanie robót betoniarskich, 

 wykonanie przyłączy, 

 odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Montaż studzienek deszczowych, studni 
kanalizacyjnych, osadnika, wylotów oraz ułożenie rur kanalizacyjnych, przykanalików podlega odbiorowi 
Robót ulegających zakryciu oraz końcowemu według zasad podanych w OST D-M-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji odpowiedniego przekroju. 
Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich 
elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych (w tym studni odwadniającej, 
odpowietrzającej, czyszczakowej, rozprężnej, wpadowej), deszczowych oraz osadnika, separatora  i wylotu. 
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalików obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne, 

 wykonanie wykopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odległość 10 km, 

 umocnienie ścian wykopu wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

 ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich 
gestorów, 

 montaż kanału, studzienek kanalizacyjnych, studzienek deszczowych, osadników, wylotów, odgałęzień 
nasadowych, obsypka kanału i zasypanie wykopów wraz z jego zagęszczeniem, 

 niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 

 roboty odtworzeniowe trawników, zieleńców itp. związane z przebudową (przywrócenie do stanu 
pierwotnego), 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

 oczyszczenie terenu Robót, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

 likwidacja istniejących kanałów i wylotu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN-752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze. 
PN-B-10729:1999   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-01800    Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  
    Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-H-74051/00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74080/01   Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-ISO 8062   Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę skrawaniem. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

- Instrukcja obsługi i montażu rur z PUV-U i odgałęzień nasadowych, 
- Instrukcja obsługi i montażu osadnika,  
- KPED 
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D-03.02.02     ZABEZPIECZENIE  PRZYŁĄCZY  KANALIZACJI  SANITARNEJ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru zabezpieczenia przyłączy kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., związanych z:  

 wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie zabezpieczenia przyłączy i uzgodnienie rozwiązań 
projektowych, 

 zakupieniem i dostarczeniem materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

 wytyczenie trasy zabezpieczenia przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obsługa geodezyjna inwestycji, 

 wykonanie wykopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych, 

 dowóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 

 wykonanie podsypki ,obsypki i zasypki, 

 montaż rury ochronnej stalowej dwupołówkowej Dz 323,9/8.0 mm wraz z montażem płóz z tworzywa 
sztucznego i manszetami z elastomeru, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków sanitarnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wykonywania dotyczące materiałów 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio u Wytwórcy. Każdy 
materiał musi posiadać ważny dokument dopuszczający Wyrób do stosowania w robotach budowlanych, 
stwierdzającą zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2 OST D-M-00.00.00.00. 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami dokumenty dopuszczające do 
zastosowania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inżynierowi przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy. 
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w 
dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu 
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rura ochronna stalowa itp., należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu 
technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 
przez Inżyniera. 
 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: rury ochronne składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.0m. Miejsce 
składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła 
ciepła. Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 °C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po 
pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto 
ułożonych podkładach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1.0m. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
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Włazy oraz materiały do zamulenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, należy składować na miejscu budowy. 
Materiały te powinno się przechowywać pod wiatą.  

2.4. Podsypka i obsypka 

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego obsypki może być użyty piasek 
zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U≥3, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 
 

Obiekt 

Tereny zielone  
(pobocza) 

Chodniki  
(ciągi pieszo-rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materiał /grubość /Is 

Warstwy konstrukcyjne: 
Materia ł /grubość /Is 

podsypka obsypka zasypka podsypk
a 

obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewod
y 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 
0,97 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 
1,03 

Przewod
y 
o gł. 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

B 
do poz.  
terenu 
      0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,95 

A A 
20 cm 
 
0,95 

A 
20 cm 
 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,0 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta  -1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 
 

2.5. Zasypka 

Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych w 
terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla 
pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku 
możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrów podanych w p. 2.4 grunt należy 
doziarnić, ulepszyć lub wymienić do uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 

2.6. Zabezpieczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

Ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 przewidziano zabezpieczenie istniejącego odcinka kanalizacji 
sanitarnej Dz 200 mm rurą ochronną stalową dwupołówkową o średnicy Dz 323.9/8.0 mm wraz z montażem płóz z 
tworzywa sztucznego o wysokości h – 40 mm (oznaczona na planie jako 1 OKS). Końce rury ochronnej należy 
uszczelnić manszetami z elastomeru o wym. 225x330x75. 
Rury ochronne stalowe winny posiadać izolację fabryczną zewnętrzną z polietylenu 3xLPE. 
UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z PE. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wykonywania dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w OST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”, pkt. 3. 

 koparka podsiębierna, 

 żuraw samochodowy, 

 ciągnik kołowy, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy 

 sprężarka spalinowa, 

 agregat prądotwórczy, 

 zestaw do cięcia i spawania, 

 spycharka gąsienicowa, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 drobny sprzęt montażowy. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wykonywania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2.  

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 
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4.3.  

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

4.4.  

Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe wymienione w pkt. 3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z zabezpieczeniem 
przyłączy kanalizacyjnych. 

5.3. Trasowanie 

Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne są 
odchyłki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości 
gruntowych. 

5.4. Wykopy pod zabezpieczenie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

Założono wykonanie wykopów 20% ręcznie i 80% przy użyciu sprzętu mechanicznego. Wykopy należy wykonać 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione balami drewnianymi bądź wypraskami stalowymi. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń podziemnych poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych 
instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykopy należy  skuteczne 
zabezpieczyć i oznakować. 

5.5. Montaż rury ochronnej  

Ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 przewidziano zabezpieczenie istniejącego odcinka kanalizacji 
sanitarnej Dz 200 mm rurą ochronną stalową dwupołówkową o średnicy Dz 323.9/8.0 mm wraz z montażem płóz z 
tworzywa sztucznego o wysokości h – 40 mm (oznaczona na planie jako 1 OKS). Końce rury ochronnej należy 
uszczelnić manszetami z elastomeru o wym. 225x330x75. 
Rury ochronne stalowe winny posiadać izolację fabryczną zewnętrzną z polietylenu 3xLPE. 
UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z PE. 

5.6. Mostki przejściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić tymczasowe mostki-kładki. 
Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola Jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami 
podanymi w SST. 
 
 
Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega sprawdzeniu: 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

 sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

 przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 odbioru urządzeń i sieci przez gestora sieci. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty Technicznej IBDiM i atesty 
materiałów. 
Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w szczególności: 

1) Roboty ziemne 

Badania należy wykonać zgodnie z niniejszą SST, oraz PN-B-10736:99. 
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. Kontrola powinna 
obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz badanie wykopów otwartych 
obudowanych w tym: 

a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 

b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na 
zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 

c) kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  
d) kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
e) badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego 

odcinka, taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 
f) badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej 

w odstępach nie większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm 
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g) pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, 
miarkę z dokładnością do 2 cm 

h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 
i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez 

pomiar wskaźnika zagęszczenia (Is – zgodny z tabelą w p. 2.4).  
Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 

2) Materiały 

Należy sprawdzić: 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z 
certyfikatami bądź deklaracjami zgodności  

- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
3) Roboty montażowe  

Kontrola w zakresie budowy przewodu: 
1. badanie zgodności ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym z Dokumentacją 
2. badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z 

dokładnością do 5 mm 
3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na załamaniach z dokładnością do 1 

mm, zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm 
4. badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu z dokładnością do 1 mm 

(w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu) 
5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnątrz i od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację 
6. badanie połączenia rur PVC wg wytycznych producenta rur 
7. badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację: 

-  Czas próby dla studzienek winien wynosić 8 h 
4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

x)  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±  
5 cm 

y)  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

z)  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm 

aa)  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów – 5 cm 

bb)  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm 

cc)  dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm 

dd)  dopuszczalne odchylenie wymiarów i promieniu łuków kołowych od przyjętych w dokumentacji nie powinno 
przekraczać ±  5 cm 

ee)  dopuszczalne wymiary wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu między łukami nie 
powinno przekraczać ±  3 mm 

ff)  dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od przewidzianego w 
dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie  

 ± 1 cm 

gg)  dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą przekraczać: 1 ° 
kąta odchylenia (tangens kąta = 0,017). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji sanitarnej i uwzględnia elementy składowe robót 
obmierzane według poniższych jednostek: 

 m
3
 - roboty ziemne, 

 m – rura ochronna, 

 m
2
 - umocnienie ścian wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 
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8.2.2. Zakres Robót 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne potwierdzone 
przez niego dokumenty. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
6.3.1.  roboty przygotowawcze, 
6.3.2.  roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
6.3.3.  przygotowanie podłoża, 
6.3.4.  wykonanie rur ochronnych, 
6.3.5.  zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 
m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów, w przypadku ułożenia 
ich w wykopach o ścianach umocnionych około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.2. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia Robót 
wodociągowych. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy 
sytuacyjne będące w zasobach. 
Roboty objęte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w OST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
Sieci wodociągowe podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu oraz końcowemu, wg zasad podanych w OST D-
M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
a) sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
3
 robót ziemnych obejmuje: 

 wykonanie wykopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem gruntu na odkład tymczasowy lub na składowisko 
Wykonawcy - wykopy pod kanały, studnie rewizyjne,  

 wykonanie podsypki, osypki i zasypki 

 zasypanie wykopów liniowe ręczne zasypką piaskową lub gruntem z odkładu tymczasowego. 
 
Cena wykonania 1 m robót związanych z ułożeniem kanałów obejmuje: 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy, 

 montaż rury ochronnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN-752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze. 
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-EN 206-1:2003   Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-H-74051/00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania. 
BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja obsługi i montażu płóz z tworzyw sztucznych i manszet z elastomeru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


