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Rodzaj opracowania : 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 
 

Przedsięwzięcie budowlane : 
 

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO ULICY 
KAROLINOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB. NA 
ODCINKU OD ULICY ŁÓDZKIEJ DO WYSOKOŚCI 
POSESJI    NR   60    PRZY    ULICY    KAROLINOWSKIEJ  
BranŜa sanitarna :  PRZEBUDOWA  SIECI  GAZOWEJ  

 
 
 
Budowa na terenie działek nr ewid. gruntów: 222/3, 336/2 w obrębie 14 w Piotrkowie Tryb. 
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PasaŜ Karola Rudowskiego 10 
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w specjalności inŜynieryjno-instalacyjnej 
w zakresie sieci i instalacji sanit. 
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I. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci gazowej w ulicy Karolinowskiej w 

Piotrkowie Tryb.. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostały określone poniŜej tj. w punktach II i III. 
 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  
 

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dnom100mm w ulicy Moniuszki 

na odcinku skrzyŜowania z ul. Karolinowską – w pasie drogowym ulic 
Karolinowskiej i Moniuszki - w związku z planowaną przebudową pasa 
drogowego ulicy Karolinowskiej i wystąpieniem kolizji proj. kanalizacji 

deszczowej z istniejącym, będącym w złym stanie technicznym gazociągiem 

stalowym dnom 100mm 
na podstawie projektu budowlanego opracowanego w miesiącu kwietniu 2009 r. 
przez „VIA” Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym mgr 
inŜ. Tadeusz Budkowski, os.Sikorskiego 1/8 , 28-100 Busko-Zdrój. 
 
Adres inwestycji:  
Piotrków Tryb. działki nr ew. gruntów: 222/3 i 336/2 w obrębie 14 
 

III.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) : 
 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
 

Zakres robót do wykonania : 
 

- wykonanie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR17,6 o średnicy 
ø110 mm o łącznej długości ca 22m , 

- zamontowanie na gazociągu zasuwy klinowej kołnierzowej, bezgniazdowej, z miękkim 

uszczelnieniem klina, dnom100mm , typ 06 , tzw. zasuwa krótka, producent AVK, 
- nałoŜenie na rury gazowe rur ochronnych z PVC φ200/5,9mm o łącznej długości 16,5m, 
- połączenie projektowanego odcinka gazociągu z istniejącą siecią gazową średniego 

ciśnienia z rur stalowych d nom 100 mm : 
- w pasie drogowym ulicy Karolinowskiej, przy granicy z działką nr ew. gruntów 118/1  
  ( posesja nr 58 przy ul. Karolinowskiej) – poprzez wycięcie istniejącej rury stalowej  
  dnom 100 mm, w miejscu przecięcia przyspawanie kołnierza stalowego a następnie  
  zamontowanie zasuwy i połączenie z nowym odcinkiem gazociągu z rur PE, 
- w pasie drogowym ulicy Moniuszki – nowy odcinek gazociągu z PE zakończony będzie  
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   przejściem PE/stal , które zespawane będzie z istniejącym gazociągiem stalowym  
   dnom100 mm 

- demontaŜ rurociągu stalowego – istniejącego gazociągu – dnom100mm o długości ca 
22m 

Sieć gazową naleŜy wykonać w wykopach ciągłych wąskoprzestrzennych, o ścianach 

pionowych. Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m – gdyby takie wystąpiły (chociaŜ nie są 
projektowane) muszą być umocnione i rozparte. 
 
Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - 
jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa: „Przebudowa pasa drogowego 
ulicy Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. - na odcinku od ulicy Łódzkiej do 
wysokości posesji nr 60 przy ul. Karolinowskiej. BranŜa sanitarna: Przebudowa 

sieci gazowej”, opracowana w miesiącu kwietniu 2009r. przez „VIA” Usługi 
Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym mgr inŜ. Tadeusz 

Budkowski, os.Sikorskiego 1/8 , 28-100 Busko-Zdrój. 
 

• Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych w w/w projekcie. 
 
• W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi takŜe : 
 

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, 
 
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, uzyskanie 
koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa 

drogowego, 
 

- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 

wykonanie przejść dla pieszych , 
 

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, 

poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych, 
 

- zasypka wykopów 
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingach - piaskiem z 
zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, 

- w terenach zielonych - gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 
 

- odtworzenie i odbudowa konstrukcji jezdni ulic wykonać w sposób następujący - do 
uzyskania pierwotnych rzędnych terenu: 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubości po zagęszczeniu 15cm  ,  
- podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 grubości 23cm, 
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16 o grub. po zagęszczeniu 4cm, 
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- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy 
nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania” PN-S-02205.  
 
• Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI 

 
Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości uŜytkowe, 
umoŜliwiające obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których 
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i moŜna je 
stosować wyłącznie wówczas, jeŜeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
 
Zasuwa na projektowanej sieci gazowej – klinowa, kołnierzowa, bezgniazdowa,  
z miękkim uszczelnieniem klina, dnom100mm , typ 06 , tzw. zasuwa krótka,  
producent AVK. 

Rury PE koloru Ŝółtego w przypadku PE80 i ciemnoŜółtego w przypadku PE100, stosowane 
do budowy sieci i przyłączy gazowych - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
wytycznych „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uŜytkowanie” Wydanie I, 

marzec 2002 r. , w szczególności zaś powinny : 

- posiadać aktualny atest IGN i G w Krakowie, 
- być dopuszczone do stosowania w budownictwie, stosownie do aktualnie obowiązujących 

w tym zakresie przepisów (Wymagania i badania dotyczące rur polietylenowych do 

rozprowadzania paliw gazowych podane są w normie zakładowej ZN-G-3150) 
- nie posiadać uszkodzeń mechanicznych; nie wolno stosować rury, która jest zarysowana 
w stopniu większym niŜ 10% grubości ścianki. 

- być prawidłowo oznakowane, stosownie do aktualnie obowiązujących w tym zakresie 

przepisów, 
- być prawidłowo składowane /Rury zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych 

i opadów atmosferycznych nie powinny być składowane dłuŜej niŜ 2 lata. Natomiast rury 

naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania i opady atmosferyczne nie mogą być 

przechowywane dłuŜej niŜ 1 rok. Wysokość składowania i pakowania rur nie powinna 

przekraczać – 1m dla rur w odcinkach, składowanych luzem oraz 1,5m dla rur 
produkowanych w zwojach./. 

 
Wykonawca robót nie moŜe w Ŝadnym wypadku wbudować materiałów o parametrach 
gorszych niŜ przewidziano w dokumentacji technicznej. 
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Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i składowane w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Transport materiałów i sprzętu 

– środkami transportowymi, w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się i uszkadzanie w 
czasie transportu. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH I ZALECANYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ 

 
Wykonawca robót powinien mieć moŜliwość korzystania z następującego sprzętu (sprzęt 

własny wykonawcy lub moŜliwość wynajęcia) :  
- samochód samowyładowczy 5-10t, 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25m3, 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,6m3, 
- spycharka gąsienicowa, 
- ubijak spalinowy 200kg, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
- spawarka elektryczna, 
- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE, 
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW, 
- walec statyczny samojezdny 10 t 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5 kVA 
 

VI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA I 
OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ORAZ 
ODBIORU ROBÓT 

 
Obowiązują Wykonawcę robót wszystkie zapisy dotyczące zakresu robót, określonego w 

punktach II i III niniejszej SST, zawarte w projekcie budowlanym, opracowanym w miesiącu 
kwietniu 2009 r. przez „VIA” Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym 
mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, os.Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrój i zatwierdzonym w 
pozwoleniu na budowę, a ponadto: 

• Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
 

• Usytuowanie wszystkich projektowanych urządzeń podlega wytyczeniu i geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 
geodezyjnych. 

 
• Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym naleŜy Miejskim Zarządzie Dróg i 
Komunikacji w Piotrkowie Tryb. uzyskać zezwolenie na zajęcie odcinka pasa 

drogowego i przedłoŜyć projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naleŜy uzyskać w Miejskim 

Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Tryb. 
 

• Przy budowie sieci i przyłączy gazowych naleŜy stosować się do instrukcji 
technicznych obowiązujących w MSG , a w szczególności poniŜszych instrukcji: 
• M-ZIT-9.1.1 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, 
uŜytkowanie. Wytyczne. Wydanie I, marzec 2002, uzupełnione w rozdziale 11.5 o 



 6 

tekst: ”Wszystkie nowo wybudowane gazociągi i przyłącza o średnicy większej i 

równej 40mm, poddawać obligatoryjnie czyszczeniu za pomocą miękkich tłoków 

gąbczastych. Fakt ten naleŜy odnotować w „Protokóle odbioru końcowego gazociągu, 

przyłącza”. Odstępstwo od tej zasady, jedynie dla odcinków do 50 m długości, moŜe 

dać w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem 
właściwej terenowo Rozdzielni Gazu argumentując to odpowiednio w uwagach 

Protokołu Odbioru Końcowego” 
• M-ZIT-9.1.3 Warunki stosowania łuków z polietylenu. 
• M-ZIT-9.1.4-1 Spawalnictwo. Program działań kwalifikacyjnych i jakościowo-
technologicznych słuŜb spawalniczych MSG Sp. z o.o. 
• M-ZIT-9.1.4-2 Spawalnictwo. Instrukcja technologiczna spawania. 
• M-ZIT-9.1.4-3 Spawalnictwo. Wytyczne w zakresie spawalniczych wymagań 
jakościowych przy budowie i remontach stacji gazowych i gazociągów stalowych 

niskiego i średniego ciśnienia wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych. 
• M-ZIT-8.5.4 Wytyczne do projektowania instalacji ochrony katodowej 
rozdzielczych sieci gazowych. 
 

• Przed przystąpieniem do robót montaŜowych gazociągu Wykonawca robót zobowiązany 
jest zgłosić się do Sekcji Ochrony Przeciwkorozyjnej Gazowni Łódzkiej (tel.605-219-
152) – celem uzgodnienia sposobu ochrony. 

 
• Odtworzenie i odbudowę nawierzchni w pasach drogowych ulic wykonać zgodnie z 
Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-
02205 ze stycznia 1998 r. .  

• Zasypkę wykopów wykonać: 
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingach - piaskiem z 
zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, 

- w terenach zielonych - gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 
Zasypkę wykopów piaskiem wykonywać z zagęszczeniem warstwami grubości 25 cm. 

Zasypkę naleŜy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla danej kategorii drogi wskaźnik 

zagęszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania. 
 

• Odtworzenie i odbudowę konstrukcji jezdni ulic wykonać w sposób następujący - do 
uzyskania pierwotnych rzędnych terenu: 

� warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubości po zagęszczeniu 
15cm, 

� podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 grubości 23cm, 
� warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości po zagęszczeniu 

4cm, 
 

• Odtworzenie i odbudowę nawierzchni w pasach drogowych ulic wykonać zgodnie z 
Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-
02205 ze stycznia 1998 r. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-
77/8931-12. 

 
• Nadmiar gruntu z wykopów naleŜy wywieźć, transport na odległość do 5 km. 
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• W rejonie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliŜu drzew 
wykopy bezwzględnie naleŜy wykonywać ręcznie. W bezpośredniej bliskości drzew – 
przejścia tunelowe. Roboty prowadzić tak, aby nie naruszyć systemów korzeniowych 

drzew. Zakazuje się usuwania korzeni szkieletowych o średnicy większej niŜ 2,5cm. 

Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni naleŜy zabezpieczyć w sposób 

analogiczny jak gałęzie. System korzeniowy zabezpieczyć przed wysychaniem lub 

przemarzaniem 
 
• Prace ziemne w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z przyłączami i siecią gazową naleŜy 
prowadzić sposobem ręcznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie 
Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112 tel.732-00-46 lub 649-54-52 w.107. 

 
• Roboty ziemne w rejonie skrzyŜowania /zbliŜenia/ z kablem energetycznym wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. W miejscu skrzyŜowania z 

projektowanym obiektem zachować odległość pionową minimum 0,5 m od kabla 

energetycznego. W miejscu zbliŜenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 

zachować odległość poziomą minimum 0,5 m. W miejscach skrzyŜowania z 

projektowanym obiektem kabel energetyczny osłonić rurą dwudzielną φ160mm koloru 
czerwonego dla kabli 15 kV oraz rurą dwudzielną φ110mm koloru niebieskiego dla kabli 

0,4 kV. Rozpoczęcie prac naleŜy zgłosić w Rejonie Energetycznym Piotrków Tryb. do 

Rejonowej Dyspozycji Ruchu w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń oraz 
terminu dopuszczenia do prac. Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem pracownika ZEŁ-T 
S.A. Rejon Piotrków Tryb.. Zachować naleŜy odległość poziomą od podziemnej części 

słupów energetycznych do krawędzi wykopu minimum 1,0 m. 
 
• W miejscu skrzyŜowań z kablami telefonicznymi roboty naleŜy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. W miejscu zbliŜenia z kablem telefonicznym 

naleŜy zachować odległość min. 0,25 m od krawędzi wykopu. W miejscu skrzyŜowania z 
kablem telefonicznym naleŜy zastosować rurę osłonową. Roboty prowadzić pod 

nadzorem pracownika TP SA. 
 
• Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z późn. 

zmianami / i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ,w tym m. in. w 
zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 
 

VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

 
Przedmiar i obmiar robót – wg zasad stosowanych i opisanych w katalogach nakładów 
rzeczowych KNNR i KNR. 
 


