
 

ST   |  PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ NA ODCINKU OD OBWIEDNI PÓŁNOCNEJ DO GRANIC MIASTA 

WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM – ETAP VII 
1 

 

 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

D - 03.02.02 
 
 

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST   |  PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ NA ODCINKU OD OBWIEDNI PÓŁNOCNEJ DO GRANIC MIASTA 

WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM – ETAP VII 
2 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z 
obiektem mostowym – etap VII. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót 
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustów skrzynkowych prefabrykowanych (przejść dla zwierząt). 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja 

• Przejście dla zwierząt  – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzania małych zwierząt pod nasypem korpusu nasypu. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Przepusty skrzynkowe 
Prefabrykaty skrzynkowe powinny odpowiadać obciążeniom klasy "A" zgodnie z normą PN-85/S-10030. 
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z piasku lub pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13043. 

Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 

Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2 Składowanie materiałów 

Elementy skrzynkowe 
Można składować na powierzchni nieutwardzonej. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

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

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu drogowego lub rurociągu winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania SST jakość robót. 

Sprzęt użytkowany przez wykonawcę  powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

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

4.2 Transport rur kanałowych 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5cm z odstępami 
pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. 

Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30cm. Do transportu można przekazać elementy, 
w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75R.  

4.3. Transport cementu i betonu 
Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. . 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251 prowadzony dowolnymi 
środkami pod warunkiem, że nie spowoduje on: 
-  segregacji składników,  
-  zmian składu mieszanki,  
-  zanieczyszczenia mieszanki,  
-  zmian temperatury więcej niż  ±5°C. 
Czas transportu powinien umożliwiać wbudowanie mieszanki nie później niż po: 
-  90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C,  
-  70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C,  
-  30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Pod elementy przepustu skrzynkowego stosować podsypkę piaskową grubości 40 cm stabilizowaną cementem.  
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić IS = 1,0. Objętościowa ilość cementu w stosunku do gruntu 
nie powinna być większa niż 8%. 

5.3. Roboty montażowe 

Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinno być realizowane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową przy przestrzeganiu szczególnych, specjalnych wymagań: 
- montaż mogą wykonywać wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony 
wykonawcy, 
- dostarczenie elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności 
Dokumentacją Projektową, atestów kontroli jakości; spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń 
lub defektów widocznych dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż, 
- odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić technologię montażu, przeprowadzić odpowiedni instruktaż, 
skontrolować sprawność sprzętu montażowego. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04, odchyłki 
wymiarów nie powinny przekraczać: 

• długość prefabrykatu  ± 5 cm 

• grubość ścian prefabrykatu  +4 mm, -2 mm,  

• gabaryt otworu  ± 5 mm,  

• zbieżność ścian  ± 5 mm 

Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonania prefabrykatu skrzynkowego jest metr (m). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 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 roboty montażowe wykonania przepustów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Obowiązki wykonawcy: 

1) Na bieżąco przekazywać Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne wyznaczające przebieg przepustów 
w poziomie i w pionie. Szkice muszą być czytelne i zawierać oznaczenia punktów zgodnie z projektem. 

2) Na bieżąco kompletować i przekazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty i protokoły prób i 
sprawdzeń (podłoże, próba, obsypka, zasypka, dokumentacja geodezyjna Wykonawcy, badania 
nośności podłoża, zagęszczenia zasypu itp.) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przepustu skrzynkowego obejmuje: 
• prace  przygotowawcze w tym rozbiórkowe (jeżeli nie zostały ujęte w branży drogowej) 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
• wykonanie wykopu w gruncie i jego odwodnienie, 
• ew. zdjęcie humusu, 
• załadunek i odtransportowanie gruntu z wykopów (nadmiaru gruntu) wraz z utylizacją, 
• przygotowanie dna wykopu do ułożenia podsypki/podbudowy betonowej, 
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• zakup, transport i montaż elementów prefabrykowanych, 
• zasypanie dna przepustu na głębokość 18 cm. 
• przeprowadzenie badań i kontroli, 
• uporządkowanie terenu robót, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy. 
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
6. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia (norma wycofana). 
7. PN-B-03020:1986 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 

projektowanie. (norma archiwalna). 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu. 
10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

10.2. Inne dokumenty 
13.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


