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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE  

ST-00.00.00 

dla „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja” 

Inwestor:  Gmina Poniec, Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec  
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1.3 Zakres stosowania ST 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
1.5 Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji pt.: „Przebudowa nawierzchni – rewitalizacja. Poniec – ul. 
Kościelna i parking Kościół Farny – działki nr 154, 189/1, 189/3, 193/1” 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni - 
rewitalizacja, w zakresie pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do 
użytkowania zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym 
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 
budowlanej. 

1.2.2.Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika 
Zamówień): 
 
Grupa Klasa Kategoria robót 
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45100000-8  
 

Przygotowanie terenu 
pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów  
 budowlanych; roboty 
ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania 
gleby 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych 
45200000-9  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 
kompletnych 
obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w 
zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45262000-1 Specjalne roboty 
budowlane inne niż 
dachowe 

45262210-6 Fundamentowanie 
45262310-7  Zbrojenie 

45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

45400000-1  Roboty 
wykończeniowe w 
zakresie obiektów 
budowlanych 

45410000-4  Tynkowanie 
45440000-3 Roboty malarskie i 

szklarskie 
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie 

okładzin ochronnych  

 
1.3. Zakres stosowania ST 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 
Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych ST-02.00.00 
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Wymagania w zakresie wykonania zewnętrznych instalacji sanitarnych ST-03.00.00 
Wymagania w zakresie wykonania zewnętrznych instalacji elektrycznych ST-04.00.00 
Wymagania w zakresie wykonania dróg, nawierzchni i ukształtowania terenu ST-05.00.00 
Wymagania w zakresie robót związanych z nasadzeniem i kształtowaniem zieleni ST-06.00.00 
  
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania terenu i budynku 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

 projekt wykonawczy „Przebudowa nawierzchni – rewitalizacja. Poniec – ul. Kościelna i parking 
Kościół Farny – działki nr 154, 189/1, 189/3, 193/1” 

 przedmiary robót 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy powinna 
zawierać następujące części: 

 Projekt wykonawczy „Przebudowa nawierzchni – rewitalizacja. Poniec – ul. Kościelna i parking 
Kościół Farny – działki nr 154, 189/1, 189/3, 193/1”- komplet 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla w/w inwestycji- 
komplet 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
 Projekt organizacji i harmonogram robót 
 Projekt zaplecza technicznego budowy 
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1.5.1.4. Dokumenty budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 
6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają 
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez 
podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z 
ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym 
oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 
2002 r., poz. 953) 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym 
zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

 zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 
 zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 
 zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 

budowlanych 
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1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza 
technicznego budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

 Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 
działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych. 

 Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w 
ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na 

odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 
organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i 

innych instalacji. 
wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 
usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 
oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
zapewnienia ochrony zdrowia 
zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby 
nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 
bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 
budowy oraz jego oznakowaniem. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata 
roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem 
elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
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innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 
c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
d) możliwością powstania pożaru. 
 
Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach 
wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. 
poz. 1138). 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 
2003r. poz. 401). 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót 
jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 
ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć 
pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 
awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez 
pracowników. 
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Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

bariery na obrzeżach rusztowań, 
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg 
potrzeb. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.4. Atesty materiałów i urządzeń.  
  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 
odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko 
ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 
materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca 
jest zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i 
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 
 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
 Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 
być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na 
tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i 
czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 
wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 
do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 
obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone 
do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami 
ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5km/h. 
Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione 
od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 
2) przy kącie 90st. - 70% 
3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy 
niż 120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 
roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, 
ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 
zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w 
temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego 
dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów 
na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone 
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. 
Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej 
niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu 
platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu 
terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co 
najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i 
wyrobów. 
Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób 
między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej 
szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w 
odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.  
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Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi 
są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie 
osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla 
zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich 
pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi 
nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych 
pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. 
poz.1890). 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 
przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 
Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 
przykryciem. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 
materiału. 
Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 
żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 
wypadnięciem lub przemieszczaniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 
Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie 
odpowiednimi organami administracji państwowej. 
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objętych w/w 
rozporządzeniem. 
 
5.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 
Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót 
instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 
Po zakończeniu robót należy: 

 sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
 sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
 sprawdzić działanie instalacji 
 sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
 wykonać pomiary elektryczne 
 przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 

 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 
 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
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26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 
2002 r., poz. 953) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową 
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać w oddzielnych 
rubrykach. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowa pt. „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa 
nawierzchni - rewitalizacja” 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 aktualizowana na dzień 07.12.2012 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza miasta 

Ponieca z 25.01.2012 
 Zgoda na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek, Kościelna i 

Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011 
 Zgoda na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w części przebudowywanych 

ulic Rynek, Kościelna i Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011  
 Uzgodnienie przez Starostę Gostyńskiego – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej i energetyczne – ozn. ZUDP-31/2012 z dnia 
06.02.2012 

 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych nr 198/2012/A wydane przez WWKZ WUOZ 
w Poznaniu Delegatura w Lesznie dla ZADANIE II oznaczone Le.5142.426.6.2012 z 
19.04.2012  

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 umowa z Inwestorem 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
późn. zm. I powiązane rozp. 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
późn. zm. i powiązane rop. 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
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 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. 

I powiązane rozp. 
 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 
 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 
 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami 
 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach 
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WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

ST-01.00.00 

dla „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja” 
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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pt: „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 
terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby inwestycji „PONIEC -  ul. Kościelna - 
ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. 
przedsięwzięcia i oddania do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 
znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

 

Grupa Klasa Kategoria robót 
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45100000-8  
 

Przygotowanie terenu 
pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów  
 budowlanych; roboty 
ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania 
gleby 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 
nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 
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- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
mediów potrzebnych Wykonawcy 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 
 
Zalecany park maszynowy: 

 Koparka j-nacz.kołowa 0.40m3  
 Spycharka gąsienicowa 74 kW 
 Ubijak spalinowy 200 kg 
 Ciągnik kołowy 37 kW 
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 Samochód dostawczy do 0,9 t 
 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 
 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  
 Samochód samowyładowawczy do 5,0 t 

Inne narzędzia: 
 Kilofy, młoty, przecinaki 
 Taczki, liny 
 Łopaty i inne ręczne narzędzia do robót ziemnych 
 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
   

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 
PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, 
KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 

5.1 Prace przygotowawcze  

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: wykoszenie terenu, usunięcie kamieni i innych 
materiałów, wycinkę drzew i krzewów, jeśli taką przewidziano w projekcie. 
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych-oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 
wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i 
powiadomić odpowiednie organy  

 

5.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 
najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia właściwej wentylacji 
7) zapewnieni łączności telefonicznej 
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
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Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, 
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między 
budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na 
wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej 
niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, 
należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na 
wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu 
ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1)  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki 
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony 
niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub 
miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 
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Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 
ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, 
z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa 
taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

 

5.3 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 
wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego 
stały dozór. 

W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

 wykonanie zabezpieczeń  
 ręczne wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik 
budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 
te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 
wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne 
do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 
Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w 
czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 
wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku 
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm 
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od 
krawędzi wykopu. 
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby 
uniknąć osuwania się skarp.: 

 powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 w miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać 
odpowiednio zagęszczoną zasypkę 

 

Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia 
struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w 
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji 
powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z 
udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej 
będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić 
Inżyniera 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno 
stosować do zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba 
zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20cm. 

Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres 
objęty kontraktem). 
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Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 
grubości 0,15 m stabilizować cementem. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy użyciu 
ciężkiego sprzętu, np spychacza. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 

Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niż: 

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg 
BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 
można przyjmować orientacyjnie: 

 dla piasków, żwirów – 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 
przejść urządzenia zagęszczającego. 

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi 
kierownik budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

 

5.4 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8, roboty rozbiórkowe 45111300-1 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:, 
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 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 
obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada 
za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy murowane rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 
poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

Doprowadzenie placu budowy do porządku: 
 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
 oraz tereny okoliczne. 
 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. 
 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

5.5 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożona na autoryzowane 
wysypiska i utylizowana.  
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1 Roboty ziemne. 

Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność ścian 
wykopów, naruszenie struktury gruntu w wykopie. 

6.2  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 
Ogólne wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

7.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych robót, która 
stanowi podstawę płatności określa się wg wzoru: 

 21213
1 GGGGhV 

 

gdzie: 

G1 – pole rzutu dna wykopu, 

G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 

h – średnia głębokość wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu 

7.2 Roboty w zakresie rozbiórki 

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych 
obejmujących poszczególne elementy określonych w projekcie wykonawczym.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne" ST-00.00.00 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
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c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie kompletności robót rozbiórkowych pod względem parametrów wymiarowych, 
e). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowa pt. „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni 
- rewitalizacja” 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 aktualizowana na dzień 07.12.2012 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza miasta 

Ponieca z 25.01.2012 
 Zgoda na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek, Kościelna i 

Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011 
 Zgoda na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w części przebudowywanych 

ulic Rynek, Kościelna i Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011  
 Uzgodnienie przez Starostę Gostyńskiego – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej i energetyczne – ozn. ZUDP-31/2012 z dnia 
06.02.2012 

 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych nr 198/2012/A wydane przez WWKZ WUOZ w 
Poznaniu Delegatura w Lesznie dla ZADANIE II oznaczone Le.5142.426.6.2012 z 19.04.2012  

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Umowa z Inwestorem 
 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 
 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z 
późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
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 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 
zm. i powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 

 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-02.00.00 

dla „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja” 

Inwestor:  Gmina Poniec, Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec 
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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pt: „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 
terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby inwestycji „PONIEC -  ul. Kościelna - 
ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. 
przedsięwzięcia i oddania do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 
znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 
 

ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych 
45200000-9  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 
kompletnych 
obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w 
zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45262000-1 Specjalne roboty 
budowlane inne niż 
dachowe 

45262210-6 Fundamentowanie 
45262310-7  Zbrojenie 

45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

45400000-1  Roboty 45410000-4  Tynkowanie 
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wykończeniowe w 
zakresie obiektów 
budowlanych 

45440000-3 Roboty malarskie i 
szklarskie 

45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie 
okładzin ochronnych  

 
1.3. Zakres stosowania ST 
 
Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 
przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 
nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie deskowań. Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, 
maksymalna szerokość 18cm.Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów 
szalunków. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być 
pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy 
betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać 
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 
używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, 
oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
2.1 Stal zbrojeniowa: 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 
Gatunek St0S: 

 wytrzymałość charakterystyczna   220 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa    190 MPa 

Gatunek 34GS: 
 wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa 
 wytrzymałość obliczeniowa    350 MPa 
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Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm 
 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm 
 Siatka zbrojeniowa z drutu fi 4,5 mm o wym. 15x15 cm 

 
2.2 Beton: 
 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach wykonywanej na miejscu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

a) wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
b) nasiąkliwość do 5% 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilości cementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
 
2.3 Materiały murarskie: 
 

 cegła klinkierowa (cokół, ściany parteru) 
 cegła pełna (cokół, ściany wewnętrzne) kl. 10MPa zaprawie cem.-wapiennej M-4 (3,0 MPa) 

oraz na  fragmencie na zaprawie cementowej M-7 (5,0 MPa), w miejscach oparcia podciągu 
 

 
2.4 Izolacja przeciwwodna, przeciwwilgociowa: 
 
Na podbetonie pod stopy fundamentowe – zalecane przesmarowanie Bitizolem R 

 na ławach: 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco lub folia 
 
2.5 Zaprawy budowlane  
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
 
2.6 Farby zewnętrzne 
 
Farbami elewacyjne, o określonym w projekcie wykonawczym kolorze, spełniającymi polskie normy 
oraz posiadającymi odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 
kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości 
wykonania robót w przewidzianym terminie. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
Zalecane wyposażenie: 
Samochód dostawczy do 0,9 t 
Samochód skrzyniowy do 5,0 t 
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t  
Samochód samowyładowawczy do 5,0 t 
Pompa do betonu z rurociągiem o długości do 20 m na samochodzie 60 m3/h 
Desk.ścian U-FORM 100m2  
Deskowania systemowe "ACROW-UFORM" 100 m2 
Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40mm 
Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm 
Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm 
Spawarka elektryczna wirująca 300A 
 
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Podstawowe zasady zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
Elementy dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na 
paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach 
transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

 znak firmowy producenta, 
 nazwę i adres producenta , 
 nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
 datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
 symbol Aprobaty Technicznej ITB,  
 masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

 
Sucha mieszanka zaprawy, cementu powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
 
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 
jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był 
możliwy ich wyładunek obustronny. 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania wszystkich materiałów. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 
PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 
KATEGORIE ROBÓT. 
 
5.1 Fundamentowanie  
 
Z przeprowadzonych badań oraz analizy ich wyników wynika, że podłoże ma  złożone warunki 
gruntowe, ale spełnia warunki stawiane posadowieniom  bezpośrednim projektowanego obiektu. Na 
omawianym terenie występują grunty słaboprzepuszczalne – gliny  piaszczyste, piaski gliniaste, pyły,  
oraz przepuszczalne – piaski średnie i drobne. Stwierdzono występowanie wody gruntowej o 
charakterze swobodnym w obrębie warstwy piaszczystej. Podczas badań zwierciadło ustabilizowało 
się  na głębokości 1,8 do 2,1 m ppt. (rzędna 98,8 mnp). Przy założonym poziomie, hala posadowiona 
będzie w obrębie piasków   gliniastych o stopniu plastyczności IL = 0,3 (warstwa Ia). Przy pracach 
fundamentowych należy zabezpieczyć wykop przed gromadzeniem się w nim wody opadowej, co 
może doprowadzić do pogorszenia parametrów geotechnicznych zalegających gruntów. 
W wypadku występowania  mocno odmiennych warunków gruntowych niż założonych w projekcie, 
należy po dokładnych badaniach warunków i określeniach aktualnych parametrów geotechnicznych 
poziom fundamentowania budynku oraz ławy odpowiednio przeprojektować 
Fundamenty zaprojektowano na różnych poziomach, w postaci ław ciągłych i stóp fundamentowych. 
Pod wszystkie fundamenty przyjęto podbeton , gr. 10 cm, z betonu B7,5, wylany na warstwie podsypki 
żwirowej ubijanej warstwami.. 
Przyjęto posadowienie ram i ścian hali na stopach i ławach fundamentowych   żelbetowych, 
zbrojonych podłużnie 4 prętami Ø 12 A-IIIN i strzemionami Ø 6 A-0 co 30 cm. Beton B20. 
Budynek posadowiony jest  120-180cm poniżej poziomu terenu 
 
5.2 Zbrojenie  
 
Projektuje się elementy żelbetowe wylewane na „mokro”  stanowiące fundamenty nowych murów.  
 
Czyszczenie prętów. 

 pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 

 pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary 
przekrojów poprzecznych prętów. 

 stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
 pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 

kształt teowy, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 

profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 

bocznymi. 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania)- połączenia na zakład należy wykonywać wg 
p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
 
5.3 Betonowanie konstrukcji  
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

 wybór składników betonu 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 sposób transportu mieszanki betonowej 
 kolejność i sposób betonowania 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
 sposób pielęgnacji betonu 
 warunki rozformowania konstrukcji 
 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań 
 prawidłowość wykonania zbrojenia 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 
spada. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 
drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po 
czym powoli wyjmować w stanie wibrującym.  
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 kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora.  

Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

 po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
5.4 Roboty murarskie  
 
Sposób użycia zaprawy murarskiej powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich 
z zastosowaniem zapraw cementowych. Należy uwzględnić zwłaszcza warunki atmosferyczne i rodzaj 
materiału, z którego wykonane są elementy. Powinny one być czyste i wolne od kurzu. Zaprawę 
należy nakładać kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę wcześniej wykonanej warstwy. 
Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Grubość spoiny 
powinna być równomierna dla całej warstwy. Zaprawę można stosować w temperaturze podłoża i 
otoczenia od +5°C do +30°C. 
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Uwagi do ścian: 
 występowanie ścian - wg oznaczeń na rzutach i przekrojach ( PW ), 
 w warstwie zewnętrznej ścian warstwowych wykonać 12 cm od terenu puste spoiny pionowe dł. 

6 cm lub otwory Ø10 mm - wentylacyjne co 103 cm, a w warstwie izolacji na poziomie tych 
otworów wykonać okapniki z papy lub folii skierowane w kierunku otworów.  

 kolorystyka ceramiki i drewna zgodnie  z ustaleniami w części graficznej. 
 
5.5 Izolacje przeciwwilgociowe 
 
Fundamenty: 
a/ Izolacja pozioma: 

 na podbetonie pod stopy fundamentowe – zalecane przesmarowanie Bitizolem R 
 na ławach: 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco lub folia 

b/ Izolacja pionowa  - wykonać na stopach i fundamentach i ścianach fundamentowych poprzez 
posmarowanie Bitizolem R+2xP na tynku cementowym kat.II. 

 
5.6 Tynkowanie  
 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C pod warunkiem,  że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C . W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu l tygodnia, zwilżane 
wodą. 
 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach zewnętrznych o stosunku l: l :2. 
 
5.7 Malowanie  
 
Malowanie wykonać farbami elewacyjnymi, o określonym w projekcie wykonawczym kolorze, 
spełniającymi polskie normy oraz posiadającymi odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
Malowanie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C pod warunkiem,  że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C.  
Podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. Powierzchnie 
należy zagruntować farbą podkładową lub gruntem  spełniającym warunki norm i posiadającym 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Między gruntowaniem wstępnym, a 
powłoką podkładową ,a także między powłokami zachować odstęp min. 12h 
Bezpośrednio przed malowaniem podłoże powinno być suche, bez spękań, wytrzymałe.   
   
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ i BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
6.1 Fundamentowanie  
 
Należy spełnić wymagania zawarte w pkt. 6.5 i 6.6 
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6.2 Zbrojenie  
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 
zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 
 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powyżej 1 m: 
 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 
 
w położeniu odgięć prętów: 
 
w grubości warstwy otulającej: 
 
w położeniu połączeń (styków) prętów: 
 

 
 
 
 
 
±5 mm 
±10 mm 
 
 
 
±10 mm 
±0,5 d 
 
±2 d 
 
+10 mm, - 0 mm 
 
±25 mm 

 
6.3 Betonowanie konstrukcji 
 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości      - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji    - 20 mm 
 na słupach podtrzymujących stropy   - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm 
 na całą płaszczyznę     - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 
 powierzchni górnych      - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów    - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  - +/-5 mm 
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6.4 Roboty murarskie  
 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 Kształtu i wymiarów 
 Uszkodzeń 
 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
 Średniej wytrzymałości na ściskanie 
 Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów. 
 
Tolerancja wymiarów 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i 

przyrządów. 
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01. 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 

 Długość < 1,5 
 Wysokość < 1,0 
 Szerokość < 1,5 
 Grubość elementu nadprożowego <1,5 

 
6.5 Izolacja wodna i przeciwwilgociowa: 
 
Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakość przygotowania podłoża 
 jakości zastosowanych materiałów 
 jakość powłok izolacyjnych 

Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
 
6.6 Tynkowanie 
 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku  od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
 poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
6.7 Malowanie  
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej niż po 14dniach. Badania przeprowadzać  temperaturze powietrza nie niższej od +5stopni C 
oraz wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
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Powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia oraz przyczepności zgodnie z polskimi 

normami 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Fundamentowanie  
 
Należy stosować wytyczne zawarte w pkt. 7.2, 7.3 i 7.4 
 
7.2 Zbrojenie  
 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie.  
 
7.3 Betonowanie 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 
zgodnie z projektem. 
 
7.4 Roboty murarskie  
 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Nakład liczony na 1 m3. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
 
7.5 Izolacja przeciwwilgociowa  
 
Jednostką obmiaru wykonania izolacji jest 1 m2 powierzchni.  
 
7.6 Tynkowanie oraz roboty malarskie 
 
Jednostką obmiaru wykonania jest 1 m2 powierzchni.  
 
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacją Techniczną, 

inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 
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8.2 Fundamentowanie  
 
Należy stosować wytyczne zawarte w pkt. 8.2, 8.3. 
 
8.3 Zbrojenie  
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy 

wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 nr wytopu lub nr partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
 prawidłowości osadzenia kotew, 
 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
 
8.4 Betonowanie konstrukcji 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości      - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji    - 20 mm 
 na słupach podtrzymujących stropy   - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm 
 na całą płaszczyznę     - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 
 powierzchni górnych      - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów    - +/-20 mm 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  - +/-5 mm 
 
 
 
 
8.5 Roboty murarskie  
 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
 grubość muru 
 wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 
 pionowość powierzchni i krawędzi 
 poziomość warstw cegieł 

 
8.6 Tynkowanie i malowanie 
 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania  z technicznymi warunkami wykonania w tym: równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy, braku prześwitu, sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, 
zarysowanie, przyczepność do podłoża i zmywanie.  
 
 
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwa jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 
 
 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Dokumentacja projektowa pt. „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni 
- rewitalizacja” 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 aktualizowana na dzień 07.12.2012 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza miasta 

Ponieca z 25.01.2012 
 Zgoda na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek, Kościelna i 

Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011 
 Zgoda na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w części przebudowywanych 

ulic Rynek, Kościelna i Focha, wydana przez Burmistrza Ponieca, z dnia 12.12.2011  
 Uzgodnienie przez Starostę Gostyńskiego – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej i energetyczne – ozn. ZUDP-31/2012 z dnia 
06.02.2012 

 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych nr 198/2012/A wydane przez WWKZ WUOZ w 
Poznaniu Delegatura w Lesznie dla ZADANIE II oznaczone Le.5142.426.6.2012 z 19.04.2012  

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 Umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane 
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rozp. 
 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane 

rozp. 
 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 
 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 
 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 
23.07.2003r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. 

i powiązane rozp. 
 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 
 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z 
późn. zm. i powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
 „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 

334/2002, ITB” 
 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
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 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
 PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
 PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania” 
 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
 PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
 PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
 BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie 
 o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
 PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane 

na gorąco. 
 PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
 PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
 PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
 PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
 PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
 PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
 PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 

radiogramów. 
 PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
 PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

ST-03.00.00 

dla „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja” 

Inwestor:  Gmina Poniec, Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec 
 
 
Zawartość opracowania:         strony 
1.  ST-03.01.00 Wymagania ogólne 2÷14 
2. ST-03.02.00 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 15÷19 
3. ST-03.03.00 Rozbiórka elementów dróg 20÷23 
4.  ST-03.04.00 Roboty ziemne  24÷30 
5. ST-03.05.00 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe 31÷42 
 
KODY CPV: 
 
Grupy robót: 
451 - Przygotowanie terenu pod budowę 
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy robót: 
4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, l ini i  komunikacyjnych  
  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  
 
Kategorie robót: 
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  
   energetycznych 
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli ; przepompownie ścieków 
45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestawienie kodów CPV: 
 
Nr ST Rodzaj robó t  Kod CPV 
ST-03.01.00 Wymagania ogólne  
ST-03.02.00 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 45111200-0 
ST-03.03.00 Rozbiórka elementów dróg 45231340-2 
ST-03.04.00 Roboty ziemne 45112500-0 
S T-03.05.00 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe 45232410-9 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ST-03.01.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
SPIS TREŚCI:  str. 
 
1.0 WSTĘP  3 
1.1 Nazwa zamówienia 
1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej 
1.3 Określenia podstawowe 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.0 MATERIAŁY 6 
2.1 Źródła pozyskania materiałów 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
3.0 SPRZĘT  7 
4.0 TRANSPORT 7 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 8 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
5.2  Polecenia Inżyniera 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 8 
6.1 Program zapewnienia jakości 
6.2 Zasady kontroli  jakości robót 
6.3 Pobieranie próbek 
6.4 Badania i pomiary 
6.5 Raporty z badań 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
6.8 Dokumentacja budowy 
7.0 OBMIAR ROBÓT 11 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 12 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
8.2 Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
8.3 Odbiór częściowy 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 13 
9.1 Ustalenia ogólne 
9.2 Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 
9.3 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji  ruchu  
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 14 
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1.0 WSTĘP 
 
Przedsięwzięcie swym zasięgiem obejmuje budowę przyłączy kanalizacji deszczowej oraz 
odwodnienia liniowego z przebudowywanych nawierzchni ul. Kościelnej oraz parkingu Kościoła 
Farnego w Poniecu.  
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe. 
 
1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego w pkt 1.3 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco 
 
1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych 
 
1.3.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości 
 
1.3.3. Seperator -  obiekt na kanalizacji deszczowej przeznaczony do podczyszczania wód opadowych            
i roztopowych z zawartych w nich zawiesin i substancji ropopochodnych 
 
1.3.4. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.3.5. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
 
1.3.6. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i obsypką. 
 
1.3.7. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 
 
1.3.8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej 
Specyfikacjami Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
 
1.3.9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
 
1.3.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.3.11. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu 
kanalizacji deszczowej wodykt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  
 
1.3.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.3.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.3.14. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do sprawowania nadzoru nad 
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obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 
 
1.3.15. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
pozwoleniem na budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 
przedstawionych w poszczególnych STI: 

1.  ST-03.01 Wymagania ogólne 
2. ST-03.02 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych   
3. ST-03.03 Rozbiórka elementów dróg   
4.  ST-03.04 Roboty ziemne                                                                                                                                                      
5. ST-03.05 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe 
 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan    
budowy    wraz    ze    wszystkimi    wymaganymi    uzgodnieniami    prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
głównych współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego; dziennik 
budowy  i  księgę  obmiarów oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa komplety STI. Na  
wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 

-  projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
-  przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych, 
-  dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 

W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną przekazane 
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i 
dokumenty  zgodnie z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 

a)  Specyfikacje Techniczne 
b)  Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach Kontraktowych,  a  o 
ich wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian           i 
poprawek. 
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie Inżyniera. 
Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z Dokumentacją Projektową i STI. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku  gdy materiały lub  
roboty  nie  będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, ale osiągnięta zostanie 
możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty         i 
zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub STI. W przypadku,  gdy materiały lub  roboty  nie 
będą w. pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane                           i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania realizacji 
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kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 
urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór                  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablice informacyjne, których 
kształt, wielkość i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. 
oraz prawem polskim. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia                i odbioru 
końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                    a 
wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                            
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca    będzie   odpowiedzialny   za    wszelkie   straty 
spowodowane    pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                
i prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   robót  lub   brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielem tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. O   zamiarze, przystąpienia do  robót w pobliżu  tych urządzeń, 
bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia                   
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji                 
i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki 
będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca będzie   odpowiadać   za   
wszelkie   spowodowane   przez  jego   działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w 
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób 
ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                        
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana kanalizacja 
deszczowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach                                        
i rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz przestrzegać ich 
w czasie wykonywania prac. 
 
1.4.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się że zajęcie 
pasów drogowych   i   wykonanie   objazdów  z   odpowiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.14. Odbiór techniczny i rozruch 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 
technologicznych. Zapisy  Wykonawcy  w   dzienniku   budowy   podpisuje   Inżynier   z   zaznaczeniem, 
przyjęcie lub zajęciem stanowiska. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót. 
Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w 
przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., 
póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego .źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały .z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do 
wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, 
atesty i świadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
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źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania podłoży pod rurociągi, studnie , oraz do 
osypki rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, stosowane  do  założeń  projektowych  zawartych  w   
poszczególnych  Dokumentacjach Projektowych, a także materiałów stosowanych do odtworzenia 
nawierzchni. Wykonawca     ponosi     odpowiedzialność      za     spełnienie     wymagań     ilościowych i 
jakościowych poszczególnych materia-łów z jakiegokolwiek źródła dostaw. Wykonawca    poniesie    
wszystkie    koszty    związane    z    pozyskaniem    materiałów 
i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na placu 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do 
robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   wymagań   kontraktu  lub  wskazań Inżyniera. Za  
wyjątkiem   uzyskania   na   to   pisemnej   zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  będzie prowadzić  żadnych  
wykopów  w  obrębie  placu  budowy   poza  tymi,   które   zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                    
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi -Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem - materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
 
3.0 SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w STI lub    projekcie    organizacji    robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba                             i wydajność   
sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie  robót,   zgodnie z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,   STI i  wskazaniach  Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w 
przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca   powiadomi  
Inżyniera  o   swoim zamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
niedopuszczone do robót. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. Liczba 



PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja – Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST-III) 
 

8 
 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Dokumentacji  Projektowej,  STI  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem. Przy   
ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. -
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogami przepisów Prawa 
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2. Polecenia Inżyniera 
 
Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w normach  i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia            z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest  upoważniony do 
kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   
produkowanych,   włączając   przygotowanie                        
i produkcję materiałów.Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które  nie  spełniają wymagań jakościowych  określonych  w Dokumentacji 
Projektowej i STI. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                          z 
Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higiena pracy, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów   
 robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
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któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw 

itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja              

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  STI, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby -zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca  dostarczy 
'Inżynierowi  świadectwa,   że wszystkie stosowane  urządzenia i   sprzęt  badawczy  posiadają ważną 
legalizację,   zostały prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier    będzie    przekazywać Wykonawcy    pisemne   informacje   o   jakichkolwiek 
niedociągnięciach     dotyczących     urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  
dopuści je  do użycia dopiero  wtedy,   gdy niedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  Wykonawcy   
zostaną usunięte   i   stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem                          i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na   zlecenie  Inżyniera Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania   
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną   
przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca  tylko  w. przypadku  stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek materiałów wymagających tego typu opakowań 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę   do   badań  wykonywanych   przez   Inżyniera   będą  odpowiednio   opisane                      i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy 
normy nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań,   
Wykonawca   powiadomi   Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań   (kopie)   
będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej -weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
STI. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 
10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STI, każda partia   dostarczona  
do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,   określające  w   sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  
przemysłowe  muszą posiadać ww.   dokumenty  wydane  przez  producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumentacja budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                         
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,                 z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-należy wpisywać w 
szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,     
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inżyniera, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
 i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom- 
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lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  do   dziennika  
budowy  obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu                     
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 'odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy 
Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie, 
g)  książki obmiarów,  
h) operaty geodezyjne. 
 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót,    zgodnie                         
z Dokumentacją Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót                    
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę               
i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości    i    odległości-   pomiędzy    wyszczególnionymi    punktami    skrajnymi    będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
[m] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa 
Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                    w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się                     w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                     
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b)  odbiorowi częściowemu 
c)  odbiorowi ostatecznemu 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót   zanikających i ulegających   
zakryciu   będzie   dokonany   w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca 
wpisem  do  dziennika budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie  
przeprowadzony niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru  ostatecznego robót 
Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                            z bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktu, licząc od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera  zakończenia robót i  przyjęcia   
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego   robót   dokona   komisja   
wyznaczona   przez   Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                       z Dokumentacją Projektową i STI. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się                         z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    robót    
poprawkowych    lub    robót uzupełniających   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i  STI z 
uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne   obiektu   i   
bezpieczeństwo   użytkowania,   komisja   dokona   potrąceń, oceniając   pomniejszoną   wartość   
wykonywanych   robót   w   stosunku   do   wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez Inżyniera 
Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym wynikiem oraz 
protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   
odbioru   ostatecznego   Wykonawca  jest   zobowiązany   przygotować   następujące dokumenty: 
Dokumentację Powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

l . Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
2. Recepty i ustalenia technologiczne, 
3 . Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 
6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na 
wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l ini i  telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
wodociągowej i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
     powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór 
ostateczny robót" 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dlatej roboty w STI i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera 
kontrakt na wykonanie robót. 
 
9.2. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze. 
 
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacj i  ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem  i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                              z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót 

a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier, oznakowań i 

drenażu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016)                            

z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735). 
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1.0  WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03.02.00) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 
Specyfikacja Techniczna (ST-03.02.00) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego  
w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                            
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy 
kanalizacji  deszczowej, odwodnienia liniowego oraz położenia obiektów towarzyszących na kanalizacji 
(studnie rewizyjne) 
 
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy                    
i punktów wysokościowych 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
Wyznaczenie obiektów na kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego obejmuje sprawdzenie 
wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę 
ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, .punkty kierunkowe oraz początkowy                     
i końcowy punkt trasy. 
  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-03.02.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-03.01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne -wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2,     
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
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średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 
w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, wymagają powiadomienia i akceptacji przez 
Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie 
osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. leżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowanie w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy kanalizacji deszczowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze 
należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji deszczowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy kanalizacji deszczowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w 
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                             i jednoznaczne określenie nazwy repem i 
jego rzędnej. 
 
5.4. Wytyczenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może 
być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć                             z dokładnością 
do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi 
trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w plct 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami, po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów 
 
Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji deszczowej. 
 
 
 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
 
Dla każdego z obiektów na kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
 należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie 

należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości  prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych                          
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i 
odwodnienia liniowego 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców                           
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki  obmiarowej 
 
Cena l km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
-  wyznaczenie krawędzi wykopów, 
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót związanych z 
budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką .elementów dróg w zakresie koniecznym do wykonania 
kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
 w zakresie podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót związanych z 
rozbiórką: 
- warstw nawierzchni 
- krawężników i obrzeży 
 
Szczegółowy opis robót dla budowy kanalizacji deszczowej: 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy betonowej ulic 
 rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych ulic 
 rozebranie podbudowy z tłucznia, grub. 20cm, 
 załadunek i wywóz gruzu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne", pkt 1.5.0.  
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Materiały z rozbiórki 
 
Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wywozić z placu budowy 
na wysypisko w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
-    spycharki 
-    ładowarki 
-    samochody ciężarowe 
-    zrywarki 
-     młoty pneumatyczne 
-    piły mechaniczne 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Materiał z rozbiórki można-przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI lub wskazanych przez Inżyniera. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w STI lub wskazane przez 
Inżyniera. Nie przewiduje się materiałów z rozbiórki, które stają się własnością Wykonawcy i wszystkie 
powinny być usunięte z terenu budowy. Nie dotyczy to materiałów, które wskaże Inżynier jako możliwe do 
wykorzystania przy odtworzeniach nawierzchni po zakończeniu robót podstawowych. Doły (wykopy) 
powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową będą wykonane wykopy pod kanalizację, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod kanalizację należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STI-01.03 „Roboty 
ziemne". 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w STI-01.03 „Roboty ziemne". 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  
-   dla nawierzchni ulic  - m2 (metr kwadratowy), 
-   dla krawężnika - opornika, obrzeża - m (metr), 
 
8.0 ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Odbiór robót polega na 
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
STI i poleceniami Inżyniera. 
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-  rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
-  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
-  odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  
-  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2.   BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania                         
i odbioru liniowych robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                          i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań Ogólnych” 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV) 
b) umocnienie ścian wykopów 
c)  zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki 
d) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności                 
i odwodnienia. 
 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,wyznaczonych w osi wykopu. 
 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą 
kanalizacji  deszczowej. 
 
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy itp.) 
 
1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
 
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 
ażurowymi. 
 
 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie:  
Pd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, (Mg/m3) 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
2.0  MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Podział gruntów 
 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
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podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  objętościowej  
gruntów i  materiałów w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych              
i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa zasypki lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały  stosowane  do zasypki  wykopów  w  miejscu  
gruntów  niespełniających wymogów nośności  lub  wymogów właściwego  zagęszczenia  muszą  
odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektowej i każdorazowo 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania zasypki 
wykopów,  powinny  być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu 
lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości 

1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
Gleba uprawna zaorana lub 
ogrodowa 11,8 od 5 do 15 

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 

 
 
 

2 
 
 

 
 

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
Piasek gliniasty, pył i lessy 
wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 

 
17,7 

 
od 15 do 25 

Gleba uprawna z darniną lub 
korzeniami grubości do 30 mm 

 
12,7 

 
od 15 do 25 

Torf z korzeniami grubości do 30 
mm 10,8 od 20 do 30 

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 

16,7 od 1 5 do 25 

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 16,7 od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy 
małowilgotne, półzwarte 

 
18,6 

 
od 20 do 30 

Gleba uprawna z korzeniami 
grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 

Torf z korzeniami grubości ponad  
30 mm 13,7 od 20 do 30 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, 
pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 

18,6 od 20 do 30 
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Rumosz skalny zwietrzelinowy z 
otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 

19,6 od 20 do 30 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 17,7 
19,6 od 20 do 30 

Popioły lotne zleżałe 17,7 
19,6 od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z 
gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 
kg, stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 

19,6 od 25 do 35 

Glina, glina ciężka i iły 
małowilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 

20,6 od 25 do 35 

Gruz ceglany i rumowisko 
budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35 

Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 
Grube otoczaki lub rumosz o 
wymiarach do 90 mm lub z głazami 
o 
masie do 10 kg 

19,6 od 25 do 35 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 14,7 
19,6 od 30 do 45 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 10 - 30% objętości 
gruntu 

20,6 od 30 do 45 

Rumosz skalny zwietrzelinowy            
o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45 

Gruz ceglany i rumowisko 
budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 

17,7 od 30 do 45 

Margle miękkie lub średnio twarde 
słabo spękane 

16,7 
22,6 od 30 do 45 

Opoka kredowa miękka lub zbita 16,7 
22,6 od 30 do 45 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt do 
robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
 itp.), 
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-    sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-    maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być  ponadto   dostosowana   do  wydajności   sprzętu   stosowanego   
do   urabiania   i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie   odległości   transportu   ponad   wartości   
zatwierdzone   nie   może   być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone   odległości   nie   zostały  wcześniej   zaakceptowane   na   piśmie   przez 
Inżyniera. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 
 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +-10 m. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać + - 2 cm. 
 
5.3. Zasady prowadzenia robót 
 
5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszą Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 I PN-EN 1610. Metoda 
wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Sposób    wykonywania    wykopu    oraz    umocnienie    ścian    pionowych    powinno 
gwarantować jego stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót,                           
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien 
wykonywać wykopy w taki sposób,  aby grunty o różnym stopniu przydatności do wykonania zasypki 
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo   od  
powyższego   wymagania  uzasadnione   skomplikowanym  układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny być składowane, na 
odkład w uzgodnieniu z Inżynierem. Składowane grunty należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty  nie należy odspajać  go  do  głębokości  około  0,5m 
powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu. Szerokość wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie; zapas potrzebny na wykonanie umocnienia 
ścian uszczelnienie styków rur. Umacnianie ścian wykopów należy przeprowadzić w miarę jego 
głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym odrzędnej, projektowej 
o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony z Inżynierem. Przy 
wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich 
starań, aby nie spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. Należy przestrzegać następujących zasad: 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku 
zimowego (październik-marzec) 

- w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie wegetacji należy zabezpieczyć korzenie drzew i 
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glebę wokół nich przed utratą wilgoci poprzez wykonanie pełnego szalowania z desek                          i 
obsypania torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy utrzymywać w stanie wilgotnym 

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie otwartym niż 2-3 dni 
- grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń 

 
Zasypkę   wykopów   i   ułożonych   rurociągów   Wykonawca   może   rozpocząć   po dokonaniu 
odbioru częściowego przez przedstawiciela Gminy Poniec i Zakładu Komunalnego w Pońcu i po  
Dokonaniu przez uprawnionego geodetę pomiarów geodezyjnych do inwentaryzacji powykonawczej. 
Zgodę na zasypanie wydaje Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zasypkę można wykonywać jedynie 
gruntem dającym się zagęścić (piaski, pospółki i żwiry). Wyłącza się możliwość użycia do zasypki 
gruntów niedających się zagęszczać (gliny, iły, oraz grunty z nasypów niekontrolowanych). Przed 
rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury kanalizacyjne                          i studzienki rewizyjne 
przed wypiętrzaniem i przemieszczaniem gruntu. 
Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni lub gruby) strefy kanałowej może być wykonana                    
w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypki do wysokości 30 
cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczana warstwami  co   10-15  cm do uzyskania 
współczynnika Is=0,95. 
Pozostałą część-wykopu zasypywać warstwami co 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do 
uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą 
PN-S-002205. Wykonawca zobowiązany je  kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu               w 
wykopie, a- otrzymywane  wyniki   w   formie  protokołów  badań   przedstawiać 'na  bieżąco Inżynierowi 
do akceptacji. 
 
5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt.5.2 niniejszych 
specyfikacji. 
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z- wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odnośnych norm. 
 
5.3.3. Umocnienie wykopów 
Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 
1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 
1,50 m przewiduje się zastosować  do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. 
Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m 
do 4,5 m. Wytrzyma ość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych 
 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z   wymaganiami   
określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
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7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8.0 ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki pomiarowej 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
-  profilowanie dna wykopu, 
-  zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  uporządkowanie terenu; 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                               

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne                

i projektowanie 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN- 12889:2003  Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.08) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.08) będzie stosowana jako dokument przetargowy                        
i kontraktowy zlecaniu i realizacji robót związanych  budową kanalizacji deszczowej  
 w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót montażowych 
przy budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego 
zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki. 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                 
i specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 
 
1.5. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.5.0. Wykonawca jest  
odpowiedzialny  za jakość   robót  i   ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji  deszczowej i odwodnienia liniowego 
należy, zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   tradycyjnie  -uznanych   
zasad    sztuki    budowlanej,    będącej załącznikiem do rozporządzenia Ministra SWiA z dn. 
31.07.1998r. 

 
d)  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  

dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm,                              
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z dn. 
05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane" 
kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne                                     i oświadczenie oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

2.2. Materiały do budowy kanalizacji deszczowej:    
 
- studzienka włazowa kanalizacyjna, betonowa łączona na uszczelki wg PN EN 1917 z betonu  

B 45 DN 1000 z płytą pokrywową i pierścieniem wyrównawczym; 
- rury PVC-U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S  średnicy 200 x 5,9mm, 
 ISO 9001, ISO 14001,aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM deklaracja  
 zgodności;  
-    właz żeliwny, kanałowy DN 600 klasy D typu BEGU o nośności 40T; 
- korytka Faserfix Super KS 150 typu 01 bez spadku , ramy ze stali ocynkowanej zgodnie z  
     PN EN 1433, aprobata techniczna IBDiM, instytutu PZH, deklaracja zgodności CE; 
-   korytka Faserfix Super KS 150 typu 0105 , bez spadku, ramy ze stali ocynkowanej zgodnie  
     Z PN EN 1433, aprobata techniczna IBDiM, instytutu PZH, deklaracja zgodności CE; 
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-   studzienka Faserfix Super KS 150 z ocynkowanym osadnikiem wg normy PN EN 1433,  
     Aprobata techniczna IBDiM, instytutu PZH, deklaracja zgodności CE; 
- Scianka czołowa typu 01 Faserfix Super KS 150 pełna ocynkowana wg normy PN EN 1433 
     Aprobata techniczna IBDiM, instytutu PZH, deklaracja zgodności CE; 
-    ruszt żeliwny, kratowy Faserfix Super KS 150, GUGI MW 20/30 klasy E 600 – D 400 z  
      Powłoką KTL zgodnie z PN EN 1433, aprobata techniczna IBDiM, instytutu PZH 
      Deklaracja zgodności CE. 
 

3.0 SPRZĘT 
 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"pkt. 3. Stosowany sprzęt 
będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. Roboty 
związane z budową kanalizacji deszczowej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących narzędzi i 
urządzeń: 

- koparka o pój. łyżki 0,60 m , 
- koparka o poj. łyżki –0,25 - 0,40 m3, 
- spycharka 55 kW, 
- spycharka 74 kW, 
- zrywarka przyczepna 
- walec statyczny samojezdny 
- walec wibracyjny samojezdny 
- zagęszczarka wibracyjna 
- zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 
- żuraw samochodowy do 4 t, 
- wiertarka dla przewiertów  poziomych HWP 

 
4.0. TRANSPORT 
 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. Załadunek i  
rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał  z  zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniom materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, 
jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Do robót związanych z budową kanalizacji deszczowej będą 
stosowane następujące środki transportu: 

- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód samowyładowczy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 
-  ciągnik kołowy  do 50 KM 
-  przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót oraz 
graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty związane z 
budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze 
Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie,) musi wytyczyć uprawniony geodeta. Oś powinna zostać 
oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne 
punkty osi trasy powinny zostać/zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tzn. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy każdej zmianie kierunku trasy, a- na prostych odcinkach co 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki 
powinny być wbijane na obu stronach wykop, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas 
wykonywania robót ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny 
być montowane na ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien być powiązany z państwową siecią reperów. 
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5.1.2. Wykopy 
 
5.1.2.1 wykopy liniowe 
Wykopy dla kanałów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, .do .głębokości 0,1-0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed  ułożeniem  podłoża  lub  rur.   Minimalna  
szerokość  wykopu   mierzona wewnątrz  obudowy  powinna  być   dostosowana  do   średnicy  rurociągu.   
Przewiduje się szerokość wykopu taką aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą  
umocnionego wykopu wynosiła 40cm. 
W zależności od średnicy przewodów przyjęto następującą szerokość wykopu: 
       -     kanał DN 200 -  1,00m 

Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych 
ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 
się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, 
podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi 
wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem 
Inżyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w projekcie dostarczonym 
Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowania podczas zasypywania i zagęszczania. Po skontrolowaniu spadków, oraz po dokonaniu 
odbioru technicznego wykonanych odcinków kanalizacji oraz po dokonaniu pomiarów geodezyjnych  
inwentaryzacyjnych można przystąpić do zasypywania wykopu. Najpierw trzeba podsypać rurę z 
boków zasypką piaskową, zagęszczając ostrożnie grunt warstwami co 20 cm przy pomocy lekkich 
urządzeń zagęszczających, aż do wysokości 30 cm ponad lico rury. Strefa bezpośredniego 
posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna być zawsze  wykonana  z warstwy piaskowej o 
grubości podłoża zależnej od średnicy kanału. Kanały deszczowe muszą być układane na posypce z 
piasku średniego grubości 15cm dla rur o średnicy DN 300 i 400; grubości 20cm dla rur o średnicy 
500mm oraz 22cmm dla rur o średnicy 600mm i grubości 26 cm dla rur DN 800.Spód rury podbity 
dwustronnie piaskiem dobrze zagęszczonym, pogłębienie na złączach. Należy zwracać  szczególną 
uwagę aby w zasypce piaskowej, nie było kamieni lub innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić 
rury. Pozostałą część wykopów można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich  
urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm przestrzegając      jego właściwego. 
zagęszczenia. Studzienki posadawiać na dobrze    zagęszczonej podbudowie piaskowej grubości 30 
cm Niektóre odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej będą przebiegały w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew.   

 
5.1.3. Odwodnienie wykopów 
Podczas wykonywania wykopów, w miarę potrzeby należy zapewnić odwodnienie wykopów poprzez 
wykonanie studzienki  Ø 400mm z dnem żwirowym, zagłębionym min. 1,5m poniżej dna wykopu, 
służącej do tymczasowego obniżenia poziomu wody gruntowej. W wykopach   o dużym poziomie 
wody gruntowej jej obniżanie wykonywać przy pomocy igłofiltrów z odprowadzeniem wody do   rowów 
przydrożnych. Również obsypkę kanałów  na tych odcinkach oraz zasyp  
wykopów z zagęszczeniem wykonywać pod osłoną igłofiltrów. Odwodnienie  
wykopów przestrzennych wykonywać poprzez pompowanie bezpośrednie ze studzienek  
zlokalizowanych w rogu wykopu, do których woda będzie doprowadzana będzie rurami drenarskimi 
DN 50 ułożonymi wzdłuż ścian wykopu w obsypce żwirowej wysypanej na warstwie tłucznia. Wykopy 
przestrzennie można również odwodnić poprzez zastosowanie studni depresyjnych  gdy zajdzie taka 
potrzeba.  
 
5.1.4. Układanie przewodów 
Przewiduje się wykonanie 50% wymiany gruntu na całej trasie budowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizację 
deszczową układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 15 cm  z dokładnym zagęszczeniem i 
podbiciem pod podłączenie kielichowe. 
Studzienki rewizyjne układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 20 cm. 
W przypadku zaistnienia możliwość układania rurociągu na gruncie rodzimym należy stosować się do 
następujących zaleceń. 
Kanały układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej 
wilgotności  o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z 
kształtem dna rurociągu (w celu oparcia dna rurociągu na całej jego długości i na ¼ obwodu), bez powodowania 
narażenia no korozję. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszaniem  struktury gruntu 
powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Warstwa ta powinna być 
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usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej należy wykonać 
podsypkę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.1.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować   
uszkodzenia  rurociągu,   jak   również   wodoodpornej   izolacji.   Grubość warstwy zabezpieczającej  
w strefie niebezpiecznej   ponad górą rurociągu  powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Jako materiał do 
zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał użyty do 
zasypywania powinien zostać   ubity   z   obu   stron   rurociągu   przy   pomocy   specjalnego   
kompaktora,   ze szczególnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami połączeń rurociągów. 
Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie 
powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. 
Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane                    z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub 
wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami,                z jednoczesnym zagęszczaniem 
zgodnie z normą PN-S-002205. 
 
5.1.6. Roboty montażowe 
Kanały powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią układania przewodów   podaną   w. 
Dokumentacji   Projektowej.   Dla   zapewnienia   właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie z zaprojektowaną 
osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane   na   łatach   celowniczych   przeciągnąć   sznurek   lub   
drut,   na   którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma łatami celowniczymi. Nachylenie podłoża 
wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora, w odniesieniu do stałych reperów roboczych umieszczonych 
poza wykopem oraz tymczasowych reperów, tj. drewnianych kołków wbitych w dno wykopu. Przed  
opuszczeniem  rur do wykopu  należy  sprawdzić,  czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem 
uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
dokonywania montażu. Rury   należy  opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  przy  pomocy  
krążków, wielokrążków, dźwigów lub ręcznie. Zabrania się rzucana rur do wykopu. Ciężkie rury opuszczane 
mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji kiedy są zawieszone a .następnie należy 
zwalniać wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny  być  opuszczane  do  wykopu  na  przygotowane  i  
wyrównane  podłoże  o odpowiednim nachyleniu. Każda rura powinna być układana zgodnie z 
projektowaną osią i nachyleniem jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, 
co najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania połączeń rur należy przygotować 
odpowiednie zagłębienia. Wymiary takich zagłębień będą dostosowane do średnicy i rodzaju połączenia. 
Odchylenie  osi układanego rurociągu  od ustalonego  kierunku rurociągu  nie  może przekraczać +/- 2 cm. 
Różnice między rzędną układanego rurociągu a wartością podaną w Dokumentacji Projektowej nie mogą 
przekraczać +/- 2 cm w każdym punkcie rurociągu i nie mogą powodować ani odwrotnego nachylenia 
odcinka rurociągu ani jego nachylenia równego zeru. 
 
5.1.7. Badanie szczelności kanalizacji 
Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wód 
gruntowych do  rurociągu. 
Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego wodą, łącznie ze studniami. Po 
osiągnięciu przez wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m ponad górną krawędź wlotu, należy 
napełniony rurociąg pozostawić na l godzinę. Po upływie l godziny nie powinien nastąpić żaden 
wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople wody. Zabrania" się dolewania wody 
podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostać co najmniej 0,5 
mponiżej dna wykopu. 
 
5.2. Warunki szczegółowe 
 
Odwodnienie liniowe przebudowywanych nawierzchni ul. Kościelnej oraz  
parkingu Kościoła Farny wykonywane będzie za pomocą korytek wykonanych z betonu włóknistego 
typu Faserfix Super KS 150 ( lub równoważne) przeznaczone do strefy ruchu ciężkiego D 400-E 600. 
Korytka posiadają deklarację zgodności CE zgodną z obowiązującą normą PN EN 1433, posiadają 
aprobatę techniczną IBDiM oraz instytutu PZH. Zastosowane korytka posiadają na swych krawędziach 
, zakotwione  w ściankach do samego dna, zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali 
ocynkowanej.Ruszty i pokrywy mocowane są za pomocą  
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zatrzaskowego mocowania Side Lock. Elementy systemu odwodnienia liniowego Faserfix Super  
KS 150 stanowią: korytka typu 01 , korytka typu 0105, studzienki z osadnikiem,  
ścianka czołowa typu 01, ruszt żeliwny kratowy GUGI MW 20/30 kl. E 600 z powłoką KTL. Przy 
montażu elementów systemu odwodnienie liniowego przestrzegać wytycznych montażowych  
producenta, a w szczególności zaś : 
- krawędź korytek winna znajdować się 3-5mm poniżej otaczającej nawierzchni 
- pomiędzy korytkami stosować  poprzeczne szczeliny dylatacyjne  wypełnione  
   materiałem do wypełniania fug Masterflex 700. 
Korytka montować na podłożu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze żwiru o uziarnieniu 2-16mm z 
zagęszczeniem. Bezpośrednio przy korytkach wykonać podbudowę z betonu  C20/25 ( B25) o 
szerokości 10cm z obu scianek korytka i głębokości całkowitej 37cm. Po wylaniu betonu , zagłębić w 
nim korytka wraz z rusztem.  Całość wykonywać wg załączonego rysunku  
szczegółowego. Zgodnie z warunkami technicznymi  ścieki deszczowe utwardzonych nawierzchni ul. 
Kościelnej oraz partingu Kościoła Farny odprowadzane będą do istniejących  sieci deszczowych : 
300mm przebiegającego w pobliżu partingu oraz kolektora  Ø 400  
przebiegającego przy ul. Kościelnej. Projektowaną kanalizację deszczową  wykonać z rur PVC 200 
ze ścianką litą, klasy SN 8  (SDR 41 )  łączonych na uszczelki gumowe. Rury układać na podsypce 
piaskowej gr. 20cm i obsypać piaskiem do wys. 30cm ponad wierzch rury.Uzbrojenie kanalizacji 
deszczowej stanowi studzienka włazowa  z kręgów betonowych   1,0m  łączone na  
uszczelkę produkowane wg PN EN 1917:2005 z elementów prefabrykowanych z betonu min B 45 o 
średnicy 1000mm. Studzienki składają się z kręgów stanowiących komorę roboczą, ze stopniami 
złazowymi żeliwnymi, zwężek  betonowych typu K-01 o wysokości h=0,62 m  z obsadzonym włazem 
żeliwnym kanałowym  600 klasy D typu BEGU o nośności 40T. Prefabrykowane elementy 
studzienek łączone są za pomocą uszczelek umieszczonych w wyprofilowanych czołach 
elementów.Odwodnienia utwardzonej powierzchni przy partingu oraz odwodnienie ul. Kościelnej 
wykonać za pomocą odwodnień liniowych Faserfix Super KS 150 ( lub równoważne) przeznaczone do 
strefy ruchu ciężkiego D 400-E 600. Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. 
Przejście przyłączem kanalizacji deszczowej  wykonać w otwartym wykopie.Przed przystąpieniem do 
prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się w ulicy objętej zakresem projektowania.Następnie uprawniony geodeta powinien 
wytyczyć w terenie projektowane przyłącza  kanalizacji deszczowej.W przypadku występowania 
dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz  
przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest wykonanie 
przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego ułożenia w ziemi. Zerwaną nawierzchnię 
asfaltową należy wywozić w miejsce uzgodnione z Urzędem Miasta Poniec na odległość do 5,0 km. 
Roboty ziemne pod projektową kanalizację deszczową należy wykonywać w otwartych wykopach, 
generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie. Projektuje się 
wykonywanie wykopów na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. Przewiduje się  
szerokość wykopu   taką, że odległość pomiędzy  
zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wyniesie 40 cm.. Przewiduje się także, że na 
odcinkach, gdzie na poziomie układania projektowanych przyłączy występują piaski średnie i drobne 
jako podbudowę wykorzystać grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi być 
dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. Na  odcinkach  tych  ostatnie  5,0 m  
wykopu należy wykonać ręcznie w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu.Podłoża 
pod kanalizację deszczową należy starannie przygotować.W miescu prowadzenia kanalizacji 
deszczowej przewidzieć pełną wymianę gruntów. Studzienkę kanalizacyjną należy posadowić na 
gruncie rodzimym, na podsypce gr. 20 cm.Wykonaną  
kanalizację deszczową   w pasie drogowym ulicy należy zasypywać piaskiem średnim  warstwami 
ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 
 0 - 0,2 m  Is = 1,0  
 0 - 1,2 m  Is = 0,97 
 powyżej 1,2 m  Is = 0,95 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i  
studzienki rewizyjne   przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy  
Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku  
usunięcia  z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do  
wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie. Rury powinna być zagęszczona w  
10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu 
należy wykonywać zgodnie z normą  PN-S-002205. Po wykonaniu prac ziemno-montażowych teren 
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bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego. Miejsce prowadzenia robót ziemnych zabezpieczyć, 
oznakować zgodnie projektem oznakowania robót wykonanym przez Wykonawcę robót.Zgodnie z 
przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na  odcinkach projektowanej sieci  kanalizacji 
deszczowej nie zachodzi konieczność odwodnienia wykopów podczas wykonywania robót ziemnych.  
W przypadku gdyby jednak pojawiła się woda gruntowa  w wykopach należy je odwodnić przez 
zastosowanie igłofiltrów. Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się wykonać poprzez 
wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu   w odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ 
igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności 
dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody    i 
prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia 
wykopów są trudne do przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania 
wody i na jego podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w 
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
wykonywania robót.  
Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 
1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych.  
Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z treścią uzgodnień. W trakcie realizacji należy 
korzystać z obowiązujących norm, wytycznych wykonawstwa robót wyrobów  PVC,  przestrzegać 
przepisów BHP, szczegółowej uwagi wymagają roboty w wykopach, przy czym wykopy muszą być 
oznakowane i oświetlone. Odbiór sieci wykonywać przed zasypaniem wykopów. Po zakończeniu 
wszystkich robót dokonać odbioru technicznego i przekazać przyłacza kanalizacji deszczowej i 
odwodnienie liniowe do eksploatacji wraz z dokumentacją  
geodezyjną powykonawczą. System przyłączy kanalizacji deszczowej z  rur PVC oraz system 
odwodnienia liniowego  należy montować zgodnie z instrukcjami  
montażu wydanymi przez producenta. Całość robót wykonać zgodnie z  
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – zeszyt Nr 9 COBRTI  
INSTAL. W miejscach kolizji istniejące urządzenia  
zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz na warunkach określonych w 
projekcie, a w szczególności: 
 
-   PN-EN  13598-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
    Podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –PVC- 
     U;PP;PE – część 2 „ specyfikacje dla studzienek włazowych i niewłazowych  
     Obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko przykrytych  
     Instalacjach”. 
-   PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  
     Systemach kanalizacyjnych 
-  PN EN 1917:2005 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  
    Z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
-   PN-EN 12201   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
- PE-EN 295-1,295-2,295-3,295-4,295-5,295-6,295-7 Rury i kształtki kamionkowe 
     i ich  połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe  z tworzyw sztucznych 
- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
    Nawierzchni  ruchu pieszego i kołowego 
- PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
    Wykonywania  i badania przy odbiorze, 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  
    gruntów 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
    Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
    Przy odbiorze.-   BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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6.0 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j higieny 
pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowiązany jest do 
opracowania planu „bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania Inżynierowi. 
 
7.0 KONTROLA JAKOŚCI 
 
7.1. Zasady ogólne 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6.Kontrola jakości 
wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót                             z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi. 
 
7.2. Kontrola wykonania 
 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej i odwodnienia liniowego polega na sprawdzeniu 
zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 

a) wytyczenie osi przewodu, 
b) szerokość wykopu, 
c) głębokość wykopu, 
d) szalowanie wykopu, 
e)  zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
f)  odległość od budowy sąsiadującej, 
g) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
h) rodzaj podłoża, 
i) rodzaj rur i kształtek, 
j) składowanie rur i kształtek, 
k) ułożenie przewodu, 
l) zagęszczenie obsypki przewodu, 
ł) studzienki kanalizacyjne, 
m) seperatory z osadnikami 
n)  wyloty do odbiornika 
 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w   dowiązaniu   do  punktów  
stałych,   potwierdzonych   na  szkicu   geodezyjnym,   przy spełnieniu wymagań właściwego 
rozporządzenia. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z  5.1.2.  natomiast  maksymalna  szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód 
opadowych. Natomiast  przed  napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 
wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt nie 
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej określają odrębne 
przepisy, zmniejszenie tych odległości wymaga każdorazowo opracowania   
odpowiedniego zabezpieczenia. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem 
powinno być wykonane zgodnie z  Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami    Technicznymi   i 
odpowiednimi przepisami. Zabezpieczenie   tych   przewodów   polega   na   ich   podwieszeniu,    ochronie   
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, armatura, powinny być 
zabezpieczone i  składowane na płaskim, równym podłożu. Wybrany rodzaj podłoża pod układane 
rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony 
na całej długości, co najmniej na % swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową. Obsypka 
przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie  lub  
mechanicznie, w zależności  od  wymagań ustalonych w  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość 
zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 30cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie.   Zagęszczenie zasypki  
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głównej   przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 
powinien być potwierdzony przez geologa.  
 
8.0 OBMIARY ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-02.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 

-  m:  rurociągi   grawitacyjne razem   z   wykopem,    umocnieniem, podłożem i warstwą  zasypki           i 
próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 

-    szt: studnie rewizyjne, wpusty uliczne na podstawie pomiarów w terenie, 
-    m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 
 

9.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 9.1. Rodzaje 
badań przy odbiorze. 
 
9.1 Odbiór techniczny częściowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 

a) zbadaniu -zgodności- usytuowania -i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" przekraczać ±2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± lcm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
 W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 
 być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem,  
c)  zbadaniu   podłoża  wzmocnionego  przez   sprawdzenie jego  grubości   i   rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 
c) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten .powinien być zagęszczony, 
d) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie                          

z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż lO kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów grawitacyjnych są spełnione, jeśli 
uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

-    0,15 l/m2 dla przewodów; 
-    0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-    0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie               
i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badań, powinny 
być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności   przewodu,   inwentaryzacją  
geodezyjną   (dopuszcza   się   inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami                      i deklaracjami 
zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur                       i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do   odbioru   
roboty  ulegające  zakryciu,   zapewnić   dokonanie  prób   i  sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
9.2 Odbiór techniczny końcowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu. zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
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b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
d) zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
e) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
f) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
g) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
h) inwentaryzacją geodezyjną, 
i) protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 

 Konieczne. jest   dokonanie   wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru końcowego. Teren po 
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. Kierownik jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 

-  o   wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie   z   projektem   i   warunkami pozwolenia na 
budowę, 

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania z ulic i 
sąsiadujących nieruchomości. 

 
10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
 
10.2. Płatności 
 
Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary ł wyniki 
badań laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje: 

-    roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 
-    wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 
-    zakup materiałów i urządzeń, 
-    transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
-    przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 
-    usunięcie ewentualnych kolizji, 
-    usuniecie materiałów pochodzących z demontażu, 
-    układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami 
-    ułożenie i montaż separatorów z osadnikami 
-    wykonanie ogrodzeń, bram i terenu pod separatory 
-    wykonanie wylotów do odbiornika 
-    sprawdzanie szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 
-    wykonanie przejść szczelnych w ścianach studni, separatorów z osadnikami, 
-    ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 
-    wykonanie izolacji termicznej kanalizacji deszczowej, 
-    doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

 
11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych  
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy  

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego włóknem  

stalowym żelbetowe 
5. PN-EN 1916:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
 
8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne                               

i oddziaływanie na środowisko. 
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9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  
kanalizacji grawitacyjnej. 

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  

badania przy odbiorze. 
20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach  

obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  

statyczne i projektowanie. 
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
26. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
27. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI 
28. Instal 2003. 
29. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia  
30. 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
31. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  
32. 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
34. higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 

2003 r.). 
35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa              
36. i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października            2001 r.). 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 
 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993  
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania  
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z 
dnia 2 czerwca 1999 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w  
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie  
określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 
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kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 
przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych  
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 
poz. 670) 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w  
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia  
30 kwietnia 2004 r.) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w  
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów  
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania  
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem oświetlenia dla „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni – 
rewitalizacja” 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
przedmiotowego zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót instalacyjno-montażowych przy budowie oświetlenia drogowego, zgodnie z 
warunkami technicznymi Zamawiającego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
 
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, 
służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. 
 
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
 
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale 
do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
 
1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
 
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 

szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.4.10. 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. 

 
1.4.11. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 
1.4.12. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 
 
1.4.13. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 
 
1.4.14. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 



PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja – Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST-IV) 
 

3 
 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  

 
2.2. Materiały do wykonania ustoju betonowego „na mokro” 
 
2.2.1. Szalowanie 
Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 
betonową szalowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, 
możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji. 
 
2.2.2. Beton 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera, lecz nie 
niższa niż klasa B 30. Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, według PN- 
88/B-06250 [3]. 
 
Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3] 
Lp. Właściwość Wartość 
1. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa 30 
2. Nasiąkliwość betonu, % 5 
3. Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności F 50 
 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 35, odpowiadający 
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających 
wymagania BN-88/6731-08 [22] i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach. 
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [4]. 
Woda powinna być odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8]. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. 
Domieszki powinny odpowiadać PN-85/B-23010 [5]. 
 
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
 
2.3.1. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04 [24]. 
 
2.3.2. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną 
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-
68/6353-03 [21]. 
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2.4. Elementy gotowe 
 
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 
Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 
ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 
są w PN-80/B-03322 [1]. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne według ST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych” [35]. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 
2.4.2. Rury betonowe 
Rury betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-75/8971-06 [28]. 
Dla wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy 
B 10. Składowanie rur betonowych powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych w pozycji wbudowania. 
 
2.4.3. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej 
nie mniejszej niż 90 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 
2.4.4. Kable 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych 
w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od  dopuszczalnego spadku 
napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
2.4.5. Mufy i głowice kablowe 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i 
liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe 
kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki 
metalowe do łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli. 
 
2.4.6. 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. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
 
2.4.7. Źródła światła i oprawy 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych, rtęciowych 
z halogenkami lub LED-owych. 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 
wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. Elementy oprawy, takie jak 
układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i 
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wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O- 
79100 [19]. 
Zastosowane w projekcie oprawy to stylowe oraz ziemne, instalowane w posadzkach.  Oprawy 
powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed 
wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. 
 
2.4.8. Słupy i maszty oświetleniowe 
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla 
konkretnego obiektu. 
Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy oświetleniowe  
stalowe umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 10 i 12 m oraz maszty o wysokości 
zawieszenia opraw 16 i 18 m. 
Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 
zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej. 
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. 
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych 
opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich 
powierzchnie wewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o 
grubości min. 120 μm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być malowana 
trzema warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa 
powinna być koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1). 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji 
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy 
łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. 
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym 
podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
 
2.4.9. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur 
stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury 
nie powinna przekraczać 8 mm. 
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i 
słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i 
asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 
 
2.4.10. Kapturek osłonowy 
Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
wysięgnika i słupa oświetleniowego. 
 
2.4.11. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub 
SST. 
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub 
pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
2.4.12. Szafa oświetleniowa 
Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom 
PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym 
o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania 
jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz. 
Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów: 

 zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, składającego 
się z podstaw bezpiecznikowych 200 A lub łącznika ręcznego 200 A, 
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 odbiorczego składającego się z min. 6 pól odpływowych, wyposażonego w gniazda 
bezpiecznikowe BiGs 63 A i styczniki 200 A, które bezpośrednio włączają i wyłączają 

 oświetlenie. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski 
śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek 
kablowych, 

 pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej, 
 sterowniczego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST. 

Ponadto szafa oświetleniowa powinna umożliwiać wyłączanie części oświetlenia oraz pracę w 
pierścieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym. 
Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, 
zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
2.4.13. Beton 
Klasa betonu na fundamenty pod słupy oświetleniowe powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera, lecz nie niższa niż klasa B 30. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom podanym w tablicy 1, według PN-88/B-06250 [3]. 
Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3] 
Lp. Właściwość Wartość 
1 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa 30 
2 Nasiąkliwość betonu, % 5 
3 Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności F 5 
 
2.4.14. Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i 
odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 [23]. 
 
2.4.15. Kit uszczelniający 
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować 
wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20]. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 żurawia samochodowego, 
 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem O 70 cm, 
 spawarki transformatorowej do 500 A, 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do O 15 cm, 
 urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 
 przyczepy dłużycowej, 
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 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
 samochodu dostawczego, 
 przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. Liczba środków transportu ma zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie 
wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. 
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na 
podwoziu samochodowym. 
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i 
zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny 
być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 
0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
 
5.3. Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy stosować proste do wykonania 
ustoje z użyciem rur betonowych O 60 cm długości 1,0 m, z betonu B 10 i piasku. 
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna 
wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna 
znajdować się 10 cm pod powierzchnią gruntu. 
 
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania 
BN-66/6774-01 [23]. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 
powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
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5.5. Montaż masztów 
 
Przed przystąpieniem do montażu masztu należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów 
łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku 
uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. 
Maszt ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 
Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 
Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone 
przed odkręceniem. 
Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości masztu. 
Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku 
miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Nie należy malować przy temperaturze otoczenia niższej niż 5oC i wilgotności względnej 
powietrza przekraczającej 80%. 
 
5.6. Montaż słupów 
 
Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa 
powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub na 
płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji 
projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od 
strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od 
powierzchni chodnika lub gruntu. 
 
5.7. Montaż wysięgników 
 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. 
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w 
nagwintowanych otworach. 
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi 
oprawy. 
Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy 
kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub 
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 
Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni oświetlanej jezdni. 
 
5.8. Montaż opraw 
 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem (poza 
instalowanymi w nawierzchni). 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników. 
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 
nie mniejszym niż 1 mm2. 
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy należy 
mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
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5.9. Układanie kabli 
 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13]. 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 00 C. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie 
piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie 
przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym 
na każdym skrzyżowaniu. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: 
- nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu, 
- łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji. 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych 
zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 
20 Momów/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych 
Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

2. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

50 10 

3. Kable telekomunikacyjne 50 50 
4. Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe 

z gazami niepalnymi 
50*) 50 

5. Rurociągi z cieczami palnymi 50*) 100 
6. Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] 
7. Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

podpora, odciążka) 
- 80 

8. Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
*) Należy zastosować przepust kablowy. 
 
Na odcinkach znajdujących się pod nawierzchniami drogowymi przewiduje się zabezpieczenie kabli 
rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 110/160 mm. 
 
5.10. Montaż szafy oświetleniowej 
 
Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta szafy i fundamentu. 
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a 
mianowicie: 
- wykopów pod fundament, 
- montaż fundamentu, 
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- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 
 
5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
 
 System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania 
się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. 
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 
oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny. 
 
5.11.1. Zerowanie 
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych 
odłączenie zasilania. 
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia 
o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 
omów. 
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych O 20 mm, nie krótszych niż 
2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. 
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć 
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 
 
5.11.2. Uziemienie 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 
powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. 
Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, 
bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, 
masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również 
rolę zacisków probierczych. 
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez 
kamieni, żwiru i gruzu. 
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody 
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg 
p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 
6.3. Fundamenty i ustoje 
 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność 
ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 
 
6.4. Latarnie i maszty oświetleniowe 
 
Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30]. 
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Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 
oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
6.5. Linia kablowa 
 
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, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 
ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 
ziemi. 
 
6.6. Szafa oświetleniowa 
 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi 
i bez demontażu podzespołów. 
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 
- stan pokryć antykorozyjnych, 
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
- jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 
- stan powłok antykorozyjnych, 
- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 
- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. 
Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy. 
 
6.7. Instalacja przeciwporażeniowa 
 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki 
oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i 
rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna 
być zakopana płycej niż 60 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie 
mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
 
6.8. Pomiar natężenia oświetlenia 
 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy 
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, 
mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy 
księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do 
pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym 
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
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Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające 
dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10]. 
 
6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest 
sztuka. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-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: 
- wykopy pod fundamenty i kable, 
- wykonanie fundamentów i ustojów, 
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
- wykonanie uziomów taśmowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych  w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje 
odpowiednio: 
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod fundamenty lub kable, 
- wykonanie fundamentów lub ustojów, 
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- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 
odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji 
przeciwporażeniowej, 
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
Zakres robót objętych płatnością: wykonanie oświetlenia drogowego – zgodnie z projektem i 
przedmiarem. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 
odbiorze 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
11. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
14. PN-91/E-05160/01Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV 
18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania 
19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 
badania 
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 
24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
28. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 
29. BN-89/8984-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
31.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
32.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 dn. 10.04.1972 r.) 
33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne, 1973 r. 
34.Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych przy przebudowie nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 
193/1 w miejscowości Poniec. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
1. ST-05.01.00 Wymagania ogólne  
2. ST-05.02.00 Rozbiórka elementów dróg 
3. ST-05.03.00 Wykonanie wykopów 
4. ST-05.04.00 Krawężniki granitowe 
5. ST-05.05.00 Nawierzchnia z kostki granitowej 
6. ST-05.06.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
7. ST-05.07.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
8. ST-05.08.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z granitu lub kruszywa 
 stabilizowanego cementem 
9. ST-05.09.00 Odtworzenie trasy punktów wysokościowych 
10. ST- 05.10.00Betonowe obrzeża chodnikowe 
11. ST-05.11.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 
 
1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.4.4.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

 
1.4.5.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.6.  Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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1.4.7.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.8.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.9.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.10.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
 
1.4.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
 
1.4.13.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.4.17.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
1.4.18.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

 
1.4.19.  Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 
 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu   ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 

 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
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to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
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c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
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celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/ Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
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okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
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przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M- 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U 2010 . Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.115 z 2007r z 
późniejszymi zmianami). 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów przy przebudowie 
nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- warstw nawierzchni, 
- krawężników, obrzeży i oporników, 
- ścieków, 
- chodników, 
- ogrodzeń, 
- barier i poręczy, 
- znaków drogowych, 
- urządzeń kanalizacyjnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz 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. 
 
2.0 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. 
 
3.0 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 rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
 
4.0 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 materiałów z rozbiórki 
 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inżyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”. 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 
- odkopania przepustu, 
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) 
z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania 
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI 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 jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9.0 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 robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 
- odsłonięcie ścieku, 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 
na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
- demontaż elementów ogrodzenia, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w 
stosy na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki barier i poręczy: 
- demontaż elementów bariery lub poręczy, 
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- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
- odkopanie i wydobycie słupków, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach kategorii I-IV przy przebudowie nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 
154,189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. . 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w związku z 
wykonywaniem zadania z pkt. 1.1. i obejmują: 
- ukształtowanie terenu 
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
- transport urobku samochodami samowyładowczymi 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-00.00.01 pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.01 pkt 1.5. 
 
2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja 
projektową i ST. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-00.00.01 pkt 3. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-00.00.01 pkt 4. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad 

i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,03 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
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bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
 
5.3. Ruch budowlany 
 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.01 pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.01 pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.01 pkt 8. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wST D-00.00.01 pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywację terenu. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Spis przepisów związanych podano w ST D-00.00.01 pkt 10. 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych przy realizacji Zadania pn. 
„PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
ustawieniem krawężników kamiennych: 
a) wystających na wysokość 12cm o wymiarach  20x35x50cm na ławie betonowej z oporem o 

wymiarach 40x30cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, 
b) wtopionych o wymiarach 20x35x50cm na ławie betonowej z oporem o wymiarach 30x15cm na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4. 
 

1.4. Nazwa i kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 
 
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z 
krawężnika na grunt. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
 
2.0  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Stosowane materiały  
 
Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie następujących materiałów: 
–  krawężniki kamienne odpowiadające wymaganiom PN-B-11213:1997 [6], 
–  piasek na podsypkę i do zapraw, 
–  cement powszechnego użyku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [1], 
–  woda, 
–  materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  
Jeżeli Dokumentcja Projektowa przewiduje taką możliwość dopuszcza się zastosowanie krawężników 
kamiennych z odzsyku. 
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2.3 Krawężniki kamienne - klasyfikacja 
 
Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 1 . 
Kształt krawężników drogowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w tablicy 2. 
 
  

Rys. 1. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju A 
  

Rys. 2. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju B 
  
Tabela 1. Wymiary krawężników ulicznych 
Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 
(w cm) A B cm 

h 35 25 35 25  2 
b 20 20 15 15  0,3 
c 4 4 - -  0,3 
d 15 15 15 15 dla  A: 

 0,2 
dla  B: 
 2,0 

l 50 od 50 do 200   - 
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Rys. 3. Krawężnik drogowy rodzaju A 
  

Rys. 4. Krawężnik drogowy rodzaju B 
   

Tabela  2. Wymiary krawężników drogowych 
Wymiar (w cm) Rodzaj A i B Dopuszczalne odchyłki, cm 

h 22 + 3  2 
b 11 dla A: 

 0,5 
dla B: 
 1,5 

l od 40 do 120 - 
 
W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, 
należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 
 
2.4 Krawężniki kamienne - wymagania techniczne  
 
2.4.1. Cechy fizyczne i mechaniczne 
Materiał do wyrobu krawężników kamiennych powinien sprłniac wymagania podane w tabeli 1. 
 
Tabela 3. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników kamiennych wg PN-B-11213:1997 [6] 

L.p. Właściwości Jednostka 
miary Klasa II 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrznosuchym, co najmniej MPa 100 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie 
powietrznosuchym, nie więcej niż mm 5,0 

3 Nasiąkliwość, nie więcej niż % 1,5 

4 Mrozoodporność, ubytek po 25 cyklach % 0 
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2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych krawężników kamiennych nie powinny przekraczać wg 
PN-B-11213:1997 [6]: 
–  wysokość:  ± 20mm, 
–  szerokośc:  ± 3mm 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników kamiennych podaje tabela 2. 
 
Tabela 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników kamiennych wg PN-B-11213:1997 [6]  

Rodzaj uszkodzeń 
Typ krawężników 

Uliczny, Rodzaj A,  Klasa II 

  skrzywienie (wichrowatość) 
  powierzchni licowych, [mm]  3 

 
wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia i 
wypukłości) 

licowych 
dopuszcza się na długości 1000mm danej powierzchni jedno 
wgłębienie wielkości do 500mm2, nie głębsze niż 5mm, nie 
wynikające z techniki wykonania faktury 

bocznych 

wgłębienie do 15mm dopuszcza się bez ograniczeń, wypukłość 
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej ( od 
strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od strony 
chodnika) dopuszcza się wypukłość poza lico pasa 
obrobionego do 30mm 

stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedopuszczalne, 
pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

spodu nie sprawdza się 

szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 
naroży 

ilość w 
przeliczeniu na 
1000mm 

3 mm 

długość  5 mm 

głębokość  3 mm 

odchyłki od kąta prostego na 
długości powierzchni 2 mm 

 
2.4.4. Składowanie 
Krawężniki kamienne mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki kamienne należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach 
drewnianych.  
Dopuszcza się składowanie krawężników w dwóch warstwach, przy zastosowaniu drewnianych 
podkładek pomiędzy warstwami. 
 
2.5 Materiały na podsypkę i do zapraw 
 
Na podsypkę cmentowo-piaskową i do zaprawy należy stosowac cement powszechnego użytku CEM 
I,  klasy nie mniejszej niż „32,5” wg  PN-EN 197-1:2000 [1]. 
Piasek na podsypką cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 
[2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [3]. 
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]. 
 
2.6 Materiały na ławy 
Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-1:2003 [5] 
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3.0  SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
–  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
–  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
 
4.0 TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport krawężników 
 
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki należy 
przewozić na paletach w pozycji poziomej. Palety z krawężnikami powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
 
4.3 Transport pozostałych materiałów 
 
Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Cement i piasek powinny być zabezpieczone podczas transportu przed wysypaniem i rozpyleniem. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050[7]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.3 Wykonanie ław betonowych 
 
Wykonanie ław betonowych powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [9]. Ławy wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [8]. 
 
5.4 Ustawienie krawężników kamiennych 

 
5.4.1 Zasady ustawiania krawężników 
 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej i powinno wynosić 12 cm lub 5cm w przypadku krawężnika wystającego, 
4cm w przypadku wjazdów do bram, 2cm w przypadku przejść dla pieszych przez jezdnię. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pasa rozdziału powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [9]. 
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5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o 
grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3  Wypełnianie spoin 
 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowe-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
 
6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót  
 
6.2.1 Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Badania krawężników kamiennych obejmują: 
–  badania laboratoryjne – wymagania wg pkt 2.4.1., 
–  sprawdzenie cech zewnętrznych – wymagania wg pkt 2.4.2. i 2.4.3. 
Sprawdzenie cech zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń oraz sprawdzenie kształtu i wymiarów krawężników, należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm.  
 
6.2.2  Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników kamiennych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 
 
6.3 Badania w czasie Robót 
 
W czasie Robót należy sprawdzać: 
–  wykonanie koryta pod ławę, 
–  wykonanie ław, 
–  ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
zgodnie z warunkami określonymi w ST-08.13 „Krawężniki betonowe” pkt 6.3.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Wykonanie krawężnika kamiennego nie podlega obmiarowi.  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
  
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m (metra) krawężnika kamiennego obejmuje: 
 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie szalunku,  
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
  
10.0PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.  
2.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
3.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
4.  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. 

5.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
6.  PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 
7.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
9.  BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ST-05.05.00 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy przebudowie nawierzchni 
związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec. 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacji technicznej (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 
-      na odcinkach dróg o dużych pochyleniach, 
-      na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być stosowane na ulicach i placach o 
charakterze reprezentacyjnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do szybkiego ruchu samochodowego. 
 
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Kamienna kostka drogowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja 
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-
S-96026 [12] 
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 
-      regularną, 
-      rzędową, 
-      nieregularną. 
Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, 
II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 
-      kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
-      kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
 
2.2.2. Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 
L.p Cechy fizyczne i 

wytrzymałościowe 
Klasa Badania wg 
I II 

1. Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie powietrzno-suchym, MPa, 
nie mniej niż 

160 120 PN-B-04110 
[3] 

2. Ścieralność na tarczy 
Boehmego, w 
centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 PN-B-04111 
[4] 

3. Wytrzymałość na uderzenie 
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 
mniej niż 

12 8 PN-B-04115 
[5] 

4. Nasiąkliwość wodą, w %, nie 
więcej niż 

0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5. Odporność na zamrażanie Nie bada 
się 

Całkowita PN-B-04102 [2] 

 
2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
A – normalna 
B – łącznikowa 
 

 
A- Kostka normalna 
 

 
B- Kostka łącznikowa 

 
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia 
tablica 2. 
Wyszczególnienie Wielkość [cm] Dopuszczalne odchyłki dla 

gatunku [cm] 
12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ±0,5 ±0,7 ±1,0 
Wymiar b 18 21 24 27 ±0,7 ±1,0 ±1,2 
Stosunek pola powierzchni - - - - 1,0 0,8 0,7 
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dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niż 
Nierówności powierzchni 
górnej (czoła), nie większe 
niż 

- - - - ±0,4 ±0,4 ±0,6 

Wypukłość powierzchni 
bocznej, nie większa niż 

- - - - 0,4 0,4 0,8 

Nierówność powierzchni 
dolnej (stopki), nie większa 
niż 

- - - - ±0,4 Nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości 
kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej 
niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości 
wymiaru wysokości kostki (a). 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki 
gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 
 
2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej 
do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni 
górnej jako podstawie. 
Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki 
regularnej. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 
0,6 cm. 
 
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 
 
Wyszczególnienie Wielkość w cm Dopuszczalne odchyłki 

dla gatunku [cm] 
12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ±0,5 ±0,7 ±1,0 
Wymiar b od 12 

do 24 
od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniej niż 

- - - - 0,8 0,7 0,6 
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Nierówności powierzchni 
górnej (czoła), nie większe 
niż 

- - - - ±0,4 ±0,6 ±0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 
 2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej 
przedstawia rysunek 3. 

 
Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 
większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 
0,6 cm. 
 
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
 
Wyszczególnienie Wielkość w cm Dopuszczalne odchyłki 

dla gatunku [cm] 
5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 ±1,0 ±1,0 ±1,0 
Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), w cm, nie mniejszy 
niż 

- - - - 0,7 0,6 0,5 

Nierówności 
powierzchni górnej (czoła),w 
cm, nie większe niż 

- - - - ±0,4 ±0,6 ±0,8 

Wypukłość powierzchni 
bocznej, w cm, nie większa 
niż 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie 
większe niż 

- - - - ±4 ±6 ±8 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, 
w stopniach, nie większe 
niż 

- - - - ±4 ±6 ±8 

 
2.3. Krawężniki 
 
Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. 
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Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z OST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe”. 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 
Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w 
OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 
 
2.4. Cement 
 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
 
2.5. Kruszywo 
 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 
[7]. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-
żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 
 
2.6. Woda 
 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody, 
 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, 

barwy. 
 

2.7. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej 
powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub 
aprobaty technicznej. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo 
piaskowej, 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym. 
 

4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 
powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i 
rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w 
pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
 
4.2.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2. 
Przygotowanie podbudowy 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki 
wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 

 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu, 
 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
 D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego. 

 
5.2. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe 
drogowe i kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rodzaj 
obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” lub OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 
 
5.3. Podsypka 
 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów 
podsypki: 

 podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
 podsypka bitumiczno-żwirowa, 
 podsypka żwirowa lub piaskowa. 

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej OST 
oraz z PN-S-96026 [12]. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, 
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14MPa. 
Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-
96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru 
kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 
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5.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
 
5.4.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 

 deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi 
drogi, 

 deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do 
osi drogi, 

 deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne 
strony na każdej połowie jezdni, 

 deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych 
krzywych. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. 
Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym 
nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. Szerokość spoin między kostkami nie powinna 
przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości 
kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla 
rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch 
rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
 
5.4.2. Układanie kostki regularnej 
Kostka regularna może być układana: 

 w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
 w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
 w jodełkę. 

Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o 
wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o 
wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy 
poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie 
kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 
 
5.4.3. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości 
jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej 
z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy 
wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 
do 12 mm. 
 
5.4.4. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać 
kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 
cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 
 
5.4.5. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. 
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem 
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należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 
cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 
polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 
nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do 
ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą 
kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a 
następnie w kierunku poprzecznym. 
 
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowopiaskową, 
należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i 
spowodować obniżeni kostek do wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub 
lekkie walce wibracyjne. 
 
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 
trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za 
pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
 
5.4.6. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej 
na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach 
z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na 
podsypce żwirowej lub piaskowej. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa, 
 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
 masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
 spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 
 głębokość około 5 cm, 
 bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 1800C, 
 masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
 w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie 

spoiny. 
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5.5. Pielęgnacja nawierzchni 
 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo piaskową polega 
na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez 
okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności 
przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, 
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu 
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można 
oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację 
nawierzchni można uznać za ukończoną. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 
[8]. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 
wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 

 do badania zwykłego: 40 sztuk, 
 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. W 
przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż 
jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
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Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 
być dostrzegane. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również 
przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [18]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 
cm. 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
 
6.4.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 
 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 
punktach niwelety 

2. Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 
punktach niwelety 

3. Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych 
punktach niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5. Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
 
7.0 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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
8.0 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 według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru 
są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
9.0 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 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ułożenie i ubicie kostki, 
-      wypełnienie spoin, 
-      pielęgnację nawierzchni, 
-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy 
przebudowie 
nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec.. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
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specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na 
drogach krajowych. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg 
PN-S-96025:2000 [10]. 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg 
poniższego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 
KR1 <12 
KR2 od 13 do 70 
KR3 od 71 do 335 
KR4 od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2001 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 

 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralnoasfaltowej. 
 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. 
 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 

jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 

warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST ST-05.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST ST-05.01.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-05.01.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 
1 i 2. 
 
2.3. Polimeroasfalt 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, 
to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano 
w tablicy 1 i 2. 
 
2.4. Wypełniacz 
 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału wg normy Wymagania wobec materiałów 

w zależności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR2 od KR3 do KR6 

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
j.w. 
j.w. 

 
 

kl. I, II1); gat.1 
j.w2) 

kl. I; gat.1 

2. Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3. świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

kl. I, II - 

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1 

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 
6. Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
b) innego pochodzenia wg 
orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 
popioły lotne 

Podstawowy 
- 
- 
- 

7. Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8. Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe 
cechy jak dla kl. I; gat I  
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ı 50% m/m we frakcji grysowej w 
mieszance z innymi kruszywami, w ilości ı 100% m/m we frakcji 
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piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 
betonu asfaltowego 
 
Lp. Rodzaj materiału wg normy Wymagania wobec materiałów 

w zależności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR2 od KR3 do KR6 

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
j.w. 

 
 

kl. I, II1); gat.1, 2 
j.w. 

2. Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3. świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

kl. I, II - 

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/ 
MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2 

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 
6. Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

podstawowy 
- 
- 

7. Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70 D 50 

8. Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

- DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za 
zgodą Inżyniera. 
 
2.5. Kruszywo 
 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 [14]. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
-      układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
-      skrapiarek, 
-      walców lekkich, średnich i ciężkich , 
-      walców stalowych gładkich , 
-      walców ogumionych, 
-      szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
-      samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
-      cysternach kolejowych, 
-      cysternach samochodowych, 
-      bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
4.2.2. Polimeroasfalt 
 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w 
aprobacie technicznej. 
 
4.2.3. Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.4. Kruszywo 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
-      doborze składników mieszanki mineralnej, 
-      doborze optymalnej ilości asfaltu, 
-      określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
Wymiar 
oczek 
sit #, mm 
Zawartość 
asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 
od 0 
do 20 

od 0 
do16 
lub od 0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od 0 
do 6,3 

od 0 
do 20 

od 0 
do 201) 

od 0 
do 16 

od 0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 

 
100 

   
100 

 
100 

  

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

88÷100 
78¸100 
68¸93 
59¸86 
54¸83 
48¸78 
40¸70 
29¸59 

100 
90¸100 
80¸100 
69¸100 
62¸93 
56¸87 
45¸76 
35÷64 

 
 
 
100 
90÷100 
78¸100 
60¸100 
41¸71 

88÷100 
78¸100 
68¸85 
59¸74 
54¸67 
48¸60 
39¸50 
29¸38 

90÷100 
67¸100 
52¸83 
38¸62 
30¸50 
22¸40 
21¸37 
21¸36 

100 
90÷100 
80¸100 
70¸88 
63¸80 
55¸70 
44¸58 
30¸42 

 
100 
87÷100 
73¸100 
66¸89 
57¸75 
47¸60 
35¸48 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
(41¸71) 

 
(36÷65) 

 
(29¸59) 

 
(62¸71) 

 
(64¸79) 

 
(58¸70) 

 
(52¸65) 

0,85 
0,42 

20¸47 
13¸36 

26¸50 
19¸39 

27¸52 
18¸39 

20¸28 
13¸20 

20¸35 
17¸30 

18¸28 
12¸20 

25¸36 
18¸27 

0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

10¸31 
7¸23 
6¸20 
5¸10 

17¸33 
13¸25 
12¸22 
7¸11 

15¸34 
13¸25 
12¸22 
8¸12 

10¸17 
7¸12 
6¸11 
5¸7 

15¸28 
12¸24 
11¸22 
10¸15 

15¸28 
12¸24 
11¸22 
10¸15 

16¸23 
12¸17 
11¸15 
7¸9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
5,0¸6,5 

 
5,0¸6,5 

 
5,5¸6,5 

 
4,5¸5,6 

 
4,3¸5,4 

 
4,8¸6,0 

 
4,8¸6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 
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5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 
 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i warstwy ścieralnej z BA 
w zależności od kategorii ruchu 
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1. Moduł sztywności pełzania1), MPa nie wymaga 
się 

<14,0 (<18)4) 

2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN 

<5,52) <10,03) 

3. Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4. Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 
od 75,0 do 
90,0 

od 78,0 do 86,0 

6. Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % < 98,0 < 98,0 
8. Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 
48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 
 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
asfaltu 
 
Wymiar oczek 
sit 
#, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od 
kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 
od 0 
do 20 

od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 
161) 

Przechodzi 
przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 

 
 
100 
87÷ 100 
75¸100 
65¸93 
57¸86 
52¸81 
47¸76 

 
 
 
100 
88÷100 
78¸100 
67¸92 
60¸86 
53¸80 

 
 
 
 
100 
85÷100 
70¸100 
62¸84 
55¸76 

 
100 
84÷100 
75¸100 
68¸90 
62¸83 
55¸74 
50¸69 
45¸63 

 
 
100 
87÷100 
77¸100 
66¸90 
56¸81 
50¸75 
45¸67 

 
 
 
100 
87÷100 
77¸100 
67¸89 
60¸83 
54¸73 



PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja – Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST-V) 
 

55 
 

6,3 
4,0 
2,0 

40¸67 
30¸55 

42¸69 
30¸54 

45¸65 
35¸55 

32¸52 
25¸41 

36¸55 
25¸41 

42¸60 
30¸45 

zawartość 
ziarn > 2,0 mm 

(45¸70) (46¸70) (45¸65) (59¸75) (59¸75) (55¸70) 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

20¸40 
13¸30 
10¸25 
6¸17 
5¸15 
3¸7 

20¸40 
14¸28 
11¸24 
8¸17 
7¸15 
3¸8 

25¸45 
18¸38 
15¸35 
11¸28 
9¸25 
3¸9 

16¸30 
10¸22 
8¸19 
5¸14 
5¸12 
4¸6 

16¸30 
9¸22 
7¸19 
5¸15 
5¸14 
4¸7 

20¸33 
13¸25 
10¸21 
7¸16 
6¸14 
5¸8 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu 
w MMA, % m/m 

 
4,3¸5,8 

 
4,3¸5,8 

 
4,5¸6,0 

 
4,0¸5,5 

 
4,0¸5,5 

 
4,3¸5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i warstwy ścieralnej z BA 
w zależności od kategorii ruchu 
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1. Moduł sztywności pełzania1), MPa nie wymaga się  <16,0 (<22)3) 

2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN 

< 8,0 (< 6,0)2) <11,0 

3. Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 
4. Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 
od 65,0 do 80,0 <75,0 

6. Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
- 

 
 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % <98,0 <98,0 
8. Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 
48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być 
sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
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Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 145o C do 165o C, 
- dla D 70 od 140o C do 160o C, 
- dla D 100 od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140o C do 170o C, 
- z D 70 od 135o C do 165o C, 
- z D 100 od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i 
wzmacniającą 

1. Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2. Drogi klasy G i Z 9 12 
3. Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 
Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody 
z emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu 
upłynnionego, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1. Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3. Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4. Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 
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5.5. Połączenie międzywarstwowe 
 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w 
SST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 
 
Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji 
lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego kg/ 
m2 

1. Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5 
2. Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

Wzmacniająca 
3. Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy 
grubości > 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 10. 
 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 
Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii 
ruchu 
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1. Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0 

± 5,0 ± 4,0 

2. Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 ± 2,0 

3. Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach # 0,075mm 

± 2,0 ± 1,5 

4. Asfalt ± 0,5 ± 0,3 
 
5.8. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
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 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania 
 wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla asfaltu D 70 125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967  
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
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6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1. Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralnoasfaltowej 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 
Mg 

2. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5. Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie 
wbudowywania 

7. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8. Właściwości próbek mieszanki 

mineralnoasfaltowej 
pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ±20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 
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4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5. Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

6. Ukształtowanie osi w planie 

7. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9. Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10. Wygląd warstwy ocena ciągła 
11. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12. Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o 
grubość warstwy na niej położonej, 
nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp. Drogi i place Warstwa 

ścieralna 
Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1. Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2. Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3. Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
9 12 15 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 1 
cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10 %. Wymaganie to 
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi 5 mm i warstwy o 
grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi 5 mm. 
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie 
zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
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6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 
 
7.0 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 m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8.0 ODBIÓR 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 i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 
9.0 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 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 
- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
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15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 
1999 r., poz. 430). 
 
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ PN-EN 
12591:2002 (U) 
 
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22. 
 
1. Podstawa zmian 
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, 
metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), 
określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma 
PN-C-96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C- 
96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma 
ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
 
2. Zmiany aktualizacyjne w OST 
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, 
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających założenia „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardo lanego 
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych OST uwzględniających roboty z 
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 
3. Zalecane lepiszcza asfaltowe 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia 
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST 
wymienionych w punkcie 2. 
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 
przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem 
Typ mieszanki i 
przeznacznie  

Tablica 
zał. A 
KTKNPP 

Kategoria ruchu 
 
KR1-2 

 
KR3-4 

 
KR3-4 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tabica A 50/70 35/50 35/50 

Beton asfaltowy do 
warstwy wiążącej 

Tablica C 50/70 35/50 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 

35/50 
DE30 
A,B,C 
DP30 
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DP80 
Mieszanki 
mineralno-asfaltowe 
do warstwy ścieralnej 
(beton 
asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

Tablica E 50/70 
DE80 A,B,C 

DE150 
A,B,C1 

50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C1 

DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
 
4. Wymagania wobec asfaltów drogowych 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane 
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 
 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1mm 
do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich 

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 
1. Penetracja w 

25oC 
0,1mm PN-EN 

1426 
20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 

2. Temperatura 
mięknienia 

0C PN-EN 
1427 

55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3. Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej 
niż 

0C PN-EN 
22592 

240 240 230 230 230 220 220 

4. Zawartość 
składników 
rozpuszczal-
nych, 
nie mniej niż 

%m/m PN-EN 
12592 

99 99 99 99 99 99 99 

5. Zmiana masy po 
starzeniu 
(ubytek 
lub przyrost) nie 
więcej niż 

%m/m PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6. Pozostała 
penetracja 
po starzeniu, nie 
mniej niż 

% 
 

PN-EN 
1426 

55 53 50 46 43 37 35 

7. Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
mniej 
niż 

0C PN-EN 
1427 

57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI KRAJOWE SPECJALNE 
8. Zawartość 

parafiny, 
nie więcej niż 

% PN-EN 
12606-1 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9. Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
więcej 
niż 

0C PN-EN 
1427 

8 8 9 9 10 11 11 

10. Temperatura 
łamliwości, nie 
więcej niż 

0C PN-EN 
12593 

Nie 
określa 

się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 
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BUDOWLANYCH 

ST-05.07.00 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych przy przebudowie nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 
193/1 w miejscowości Poniec 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 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 
 
Nie występują. 
 
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 robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić 

 wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle 

 do kierunku pracy maszyny, 
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 
 

4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.0 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. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
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sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Ruch ciężki  i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI 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. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 
L.p Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6. Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.0 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 jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0 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 wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
3.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoŜa z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem przy przebudowie nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 
189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych w/w w p.ktcie 1.1. . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 
PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Mieszanki związane cementem 
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoŜa wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i 
półsztywnych [29]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 
 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała 
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
 
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
 
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoŜe z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.05.00 
“Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Cement 
 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1],Wymagania dla cementu 
zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1 
 
Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 
1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 
2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 
3. Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
 

75 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 197-1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
 
2.3. Grunty 
 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w WT-5 Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  wg PN-EN 14227 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 
1. Uziarnienie 

a) ziarn przechodzących przez sito Ø 40 mm, 
% (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito Ø 20 mm, 
% (m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito Ø 4 mm, 
% (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 
poniżej 

 
100 

 
85 
 

50 
 
 

20 

WT-1 i WT-5 

2. Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 WT-1  
3. Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 WT-1  
4. Odczyn pH od 5 do 8 WT-1 i WT-5 
5. Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 
2 --- 

6. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
% (m/m), nie więcej niż: 

1 --- 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o: 



PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja – Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST-V) 
 

72 
 

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN-933-8 
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 
2.4. Kruszywa 
 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 
1. Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie Ø 2 mm, %, 
nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 
mm, %, nie więcej niż: 

 
30 
 

15 

PN-EN 932-3 

2. Zawartość części organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa --- 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

 
0,5 

--- 

4. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3, %, poniżej: 

 
1,0 

--- 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
 
2.5. Woda 
 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 . Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 
wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z 
wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 
 
2.6. Dodatki ulepszające 
 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 
- domieszki wg PN-En 934-2 wg WT-5 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-EN-13242 , powinna spełniać wymagania określone w 
tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych 
warstw podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

po 7dniach po 
28dniach 

1. Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do 
KR6 

od 1,6 
do 2,2 

od 2,5 
do 5,0 

0,7 

2. Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 
górna 
część warstwy ulepszenia słabego 
podłoża 
z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

od 1,0 
do 1,6 

od 1,5 
do 2,5 

0,6 

3. Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na 
podłożu z gruntów wątpliwych 
i wysadzinowych 

- od 0,5 
do 1,5 

0,6 

 
3.0 SPRZĘT 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoŜe z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoŜe z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 
poniżej 5OC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.05.00 
“Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 
 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się 
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak 
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najmniejszej zawartości cementu. 
 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoża 
 
Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku 

do masy suchego gruntu lub kruszywa 
podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoże 

1. KR 2 do KR 6 - 6 8 
2. KR 1 8 10 10 
 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13242 z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
 
5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest 
przewidziane w tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu 
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do 
prowadnic. 
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 
mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę 
ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie moŜe róŜnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien 
być dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy 
użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od 
użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w 
sposób określony w p. 5.8. 
 
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
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mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.7. Grubość warstwy 
 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem nie powinna przekraczać: 
- 15 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej o C 3/4 Mpa. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy 
leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 
 
5.8. Zagęszczanie 
 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania 
gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-EN 14227-1 i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
5.9. Spoiny robocze 
 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
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pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po 
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej 
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
 
5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
 
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D- 
04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.11. Odcinek próbny 
 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
 
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z 
ustaleniami OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00 
“Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w OST D- 
04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 
podłoża 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano 
w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone podłoŜe z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” oraz 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania 
i stałości objętości 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 
zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność 
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 
badań. Oznaczanie charakterystyki porów 
powietrznych w stwardniałym betonie 
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki 
do betonu. Definicje i wymagania 
9. PN-EN 14227-1 2007 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym część 1 
Wymagania Mieszanki związane cementem 
10. PN-EN 932-3 Badania. Podstawowych właściwości kruszyw 
11. PN-EN 933-1 Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ST-05.09.00 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych przy 
przy przebudowie nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 193/1 w 
miejscowości Poniec 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentów przetargowych, które 
należy zastosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy drogowej i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST 
D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
“Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.0 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 sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
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Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena l km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
-opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie akceptacji w ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ST-05.10.00 

KAMIENNE  I BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy przebudowie nawierzchni 
związanej z rewitalizacją działki nr 154, 189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec 
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1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x30. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami 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. 
 
2.0 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. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 
 cement wg PN-EN-197-1 , 
 piasek do zapraw wg WT-1 

 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 

 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 
 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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rys.1 Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 
Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży w cm 

l b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 
Rodzaj 
Obrzeża 

Dopuszczalna odchyłka [m] 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L ±8 ±12 
b,h ±3 ±3 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaje wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby i 
uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

Niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałę powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2 
40 
10 

 
2.4.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
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2.4.5. Beton i jego składniki 
 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy B 25 i B 30. 
 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
żwir do wykonania ławy lub beton C8/10 zgodnie z projektem 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D- 
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
3.0 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 ustawiania obrzeży 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4.0 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 obrzeży betonowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
 
5.0 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. Wykonanie koryta 
 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej). 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
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przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI 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. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7.0 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 jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8.0 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, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
9.0 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 wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN 206-1 Beton część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy przebudowie nawierzchni związanej z rewitalizacją działki nr 154, 
189/1, 189/3 i 193/1 w miejscowości Poniec 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
grub. zmienna 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
grub. 22 cm ( zjazd, drogi manewrowe, parkingi), 
Zakres występowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą według 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej. 
 

 
 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg 
1. Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 
2. Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 
3. Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niŜ 35 PN-EN 933-4 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż 
1 PN-88/B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-88/B-04481, % 

od 30 do 70 BN-EN 933-8 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 

 
35 

PN-EN 1097-2 
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więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w 
stosunku do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 

 
30 

7. Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
 
5 

 
PN-EN 1367-1 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
PN-EN 1744-1 

10. Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
PN-S-06102 

 
 
2.3.3. Woda 
Należy stosować wodę według PN-EN 1008. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
Wymaganie to jest zbędne, jeżeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki 
o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
b) Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki 
na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki, 
c) Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01 „Korytowanie 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub SST D.04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże 
z gruntu stabilizowanego cementem”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

D15 
d85 

5 (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

d50 
O90 

1,2 (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 
na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
 
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, 
to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
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określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 
jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy na budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
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badanie (m2) 
1. Uziarnienie mieszanki  

2 
 
600 2. Wilgotność mieszanki 

3. Zagęszczenie warstwy 2 1000 
4. Badanie właściwości kruszywa wg tab. 

1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5, do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać nie 
rzadziej niż 1 raz na 500 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. 
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
E2 
E1 

 2,2 
 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. należy 
przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
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5. Rzędne wysokościowe co 100m 
6. Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 
7. Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8. Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie powinna być sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo 
w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 
niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

40 kN 50kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
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80 1,0 1,25 1,40 80 140 
120 1,03 1,10 1,20 100 180 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
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- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podłozu, 
- wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Dokumentacji 
Projektowej, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robót budowlanych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
1.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 Metoda przesiewania 
3.  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu 
4.  PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
5.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 
6. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
7.  PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
8.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
9.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie 
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
13.BN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 
14.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
15.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
16.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
17.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
18.„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997. 
19.„Instrukcja Badań PodłoŜa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” 

GDDKiA, Warszawa 1998r. 
20.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z NASADZENIEM I KSZTAŁTOWANIEM 
ZIELENI 

ST-06.00.00 

dla „PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja” 

Inwestor:  Gmina Poniec, Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec 
 
 
 
Zawartość opracowania: 
 
1. ST-05.01.00  Wymagania ogólne 
2. ST-05.02.00  Rozbiórka elementów dróg 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
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1.0. OKREŚLENIE PORZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST 02) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w ramach przedsięwzięcia pt.  
„PONIEC -  ul. Kościelna - ZADANIE II – Przebudowa nawierzchni - rewitalizacja” 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty (według Wspólnego 
Słownika Zamówień – CPV): 
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (ST 02) 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przez nasadzenia krzewów oraz założenie 
trawników. 
 
Zakres robót określony w niniejszej specyfikacji projektowej obejmuje: 
 
- nawiezienie żyznej warstwy gleby; 
- przygotowanie gleby pod nasadzenia; 
- założenie trawników na powierzchni 
- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz innego materiału roślinnego, 
- pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym. 
 
Na wyznaczonej trasie przejazdu szambowozu trawnik uzbrojony kratką PCV, np. Hauraton TYP II 
387/555/38 (vide rys nr:01A. i 01B.), lub podobną zabezpieczającą trawnik przed wgnieceniem przez 
pojazd kołowy. 
 
Elementy te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - Projekt budowlany (PB), Projekt 
wykonawczy (PW) i Przedmiar robót. 
 
Określenia podstawowe 
 
a. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
b. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych 
c. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
d. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami 
rośliny. 
e. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
f.  Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do  2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
g. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
h. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi 
normami i z definicjami podanymi  ST 00 - „Wymagania ogólne”  
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2.0 PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00 – część ogólna, Kod CPV 45000000-7. 
 
3.0 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
3.1 Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji krajowej lub zagranicznej 
spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i 
certyfikatami. 
 
Ogólne wymagania dotyczące źródeł pozyskiwania materiałów i urządzeń oraz ich składowania 
podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 3.1, Kod CPV 45000000-7. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  „Wymagania 
ogólne" oraz: 
-  sadzonki drzew, krzewów i roślin okrywowych , wg. tabeli zestawienia w Projekcie wykonawczym 

(PW), 
-  materiał roślinny powinien pochodzić bezpośrednio ze szkółek zajmujących się jego produkcją,  
- rośliny muszą być zabezpieczone podczas transportu i do momentu ich wsadzenia przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. 
 
3.2. Materiał roślinny i nasadzeniowy oraz mieszanki nasion traw 
 
3.2.1. Wymagania dotyczące wielkości roślin. 
Parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Inne parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z maksymalnymi 
wartościami określonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01 – wybór I. 
 
3.2.2. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość 
pnia, numer normy. 
 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
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- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
 
3.2.3.  Mieszanki nasion traw 
Należy zastosować mieszankę traw odporną na silne udeptywanie, odpowiednią do warunków 
klimatycznych Polski, dla miejsc nasłonecznionych i półcienistych. Mieszanka nie powinna być 
przeterminowana a opakowanie nieuszkodzone i suche. 
Zastosowana mieszanka traw powinna mieć oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej metryczce lub 
w dokumencie atestowym dotyczącym danej partii) procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg, której została wyprodukowana, a także cechy decydujące o jakości mieszanki nasion, jak: 
- rzeczywistą siłę kiełkowania nasion, 
- rzeczywistą czystość nasion, 
- wilgotność, 
- zdrowotność 
- wartość użytkową. 
 
3.3. Ziemia 
 
Ziemia zastosowana przy realizacji trawników, kwietników oraz do nasadzeń zakupiona i dostarczona 
na plac budowy powinna pochodzić z zebranych warstw gleby próchniczej, pozostającej uprzednio 
pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z komponentów organicznych i 
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. 
Ziemia ta powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nierozłożonych części roślin tj. gałęzi i 
grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. 
 
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej: 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5; 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2 %; 
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%; 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 
 
Właściwości ziemi winne zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Stację Chemiczno-Rolniczą), które określi ilość i sposób pobrania reprezentacyjnej próby potrzebnej 
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnośnie uzupełniającego nawożenia mineralnego. Wynik 
badania Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu. 
 
3.3.1. Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
3.3.2. Ziemia kompostowa 
Do  nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 
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Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
3.4 Nawozy mineralne 
 
Wszelkie stosowane nawozy powinny być w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK - zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
 
4.0 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 4,  
Kod CPV 45000000-7. 
Wykonawca przystępujący do robót z zakresu urządzania terenów zieleni powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: pługów, kultywatorów, bron, wału kolczatkowego, 
wału gładkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej, kosy spalinowej oraz narzędzi ogrodniczych 
do uprawy ręcznej. 
 
4.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
- drobnego sprzętu ogrodniczego, tj. szpadli, łopat, grabi, itp. 
 
5.0 TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 5, 
Kod CPV 45000000-7. 
Transport materiałów do nasadzeń zieleni może być dowolny, o średniej ładowności i ciężarze, pod 
warunkiem, że zastosowane środki transportu nie będą stanowić zagrożenia dla zagospodarowania 
terenu budowy oraz transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakości przewożonych materiałów. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe 
lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je zadołować w ocienionym miejscu ocienionym, a w razie potrzeby podlewać. 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 
wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
 
6.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową  - Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW), wymaganiami SST oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 6.1,  
Kod CPV 45000000-7. 
Nasadzeń do dokonywać w odpowiednim okresie wegetacji, zgodnie z wymaganiami dla 
poszczególnych gatunków, a następnie odpowiednio podlewać i pielęgnować. 
 
6.2 Prace agrotechniczne 
 
Prace przygotowawcze należy wykonywać bezpośrednio przed założeniem zieleni, po zakończeniu 
robót budowlanych. Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń projektowaną należy wykonać: 
- rozrzucenie ziemi żyznej warstwą grub. 5 cm na powierzchni przeznaczonej pod zieleń na obszarze 
projektowanego placu zabaw (na całej przekopanej powierzchni) z zakupem, dowozem ziemi żyznej, 
wyrównaniem  i zagrabieniem; 
- mechaniczne przekopanie gleby na głębokość 20 cm, na powierzchni, na której rozłożono świeżą 
ziemię, z wymieszaniem z istniejącą z glebą, zagrabieniem i wyrównaniem powierzchni, na której 
rozłożono świeżą ziemię, z wymieszaniem                istniejącą z glebą, zagrabieniem i wyrównaniem 
powierzchni. 
- na wyznaczonej trasie przejazdu szambowozu przed wysianiem trawnika teren uzbroić kratką PCV, 
np. Hauraton TYP II 387/555/38. 
 
6.3. Sadzenie drzew i krzewów 
 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów oraz pozostałego materiału roślinnego. 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – jesień lub wiosna, 
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną i  mieć wielkość wskazaną w 

dokumentacji projektowej: 
 
a) dla drzew iglastych i liściastych – Ø 0,7 m i gł. 0,7 m, 
b) dla krzewów iglastych – Ø 0,4 m i gł. 0,4 m, 
c) dla krzewów liściastych – Ø 0,3 m i gł. 0,3 m, 
 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na tym samym poziomie co w szkółce - zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu trzy drewniane paliki 

o wymiarach Ø 7 cm i wys. 200 cm, 
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę, 

przysypać warstwą kory o gr. 5 cm i podlać, 
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- paliki powinny być rozmieszczone równomiernie wokół pnia drzewa i usztywnione poziomymi 

deseczkami. 
 

 
6.4. Pielęgnacja po sadzeniu 
 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu)   polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu,  
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
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6.5. Zakładanie trawników 
 
Wymagania dotyczące zakładania trawników: 
 
- teren pod trawniki powinien być czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roślinnych i wszelkich 
zanieczyszczeń; 
- przygotowaną wcześniej powierzchnię terenu, na której uprzednio została rozścielona warstwa ziemi 

żyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jeżeli minął dłuższy czas od jej rozłożenia, należy ręcznie płytko 
przekopać, rozrzucić nawozy mineralne wieloskładnikowe do trawników w ilości 5 kg/100 m2 
(najlepiej o przedłużonym działaniu), wymieszać z glebą i zagrabić; 

- przed siewem podłoże należy wałować wałem gładkim; 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu; 
- termin siewu: najlepszy jest okres wiosenny - kwiecień - czerwiec oraz jesienny sierpień - wrzesień; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 2 kg na 100 m2; 
- po wysiewie nasiona należy przykryć poprzez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie wałem 
kolczatkowym; 
- po wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
 
6.6. Pielęgnacja trawników 
 
Pielęgnacja trawników z siewu obejmuje: 
 
1) koszenie trawnika 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 8-10 cm, należy 
ją skrócić o połowę; 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie 
przekraczała 10 cm, najlepiej kosić lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z pojemnikiem 
na skoszoną trawę, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne można stosować tylko do dokoszenia przy 
brzegach; 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym wyprzedzeniem 
od spodziewanego nastania mrozów tj. Pod koniec września lub w pierwszej połowie października; 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, najlepiej, co 2- 3 tygodnie; 
 
2) usuwanie chwastów i nawożenie: 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o działaniu 
selektywnym należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
trawnika; 
- trawniki wymagają nawożenia mineralnego w ilościach podanych przez producenta nawozu. 
Mieszanki nawozów należy podawać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: wiosną - mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata - ograniczyć azot, 
zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i 
potas. Można stosować nawożenie jednokrotne nawozami wolnodziałającymi, które dostarczą dawkę 
nawozu wystarczającą na cały rok; 
 
3) inne zabiegi pielęgnacyjne: 
- podlewanie w okresach suszy; 
- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu podłoża; 
- grabienie wiosenne, aeracja (napowietrzanie) przed rozpoczęciem wegetacji; 
- wałowanie wiosną przed rozpoczęciem wegetacji;  
- jesienią wygrabianie liści z trawników. 
 
 
7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz przeprowadzania badań 
podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7. 
 
7.2 Kontrola prac przygotowawczych 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli wykonania pełnego zakresu prac, staranności  
oczyszczenia terenu, przekopania podłoża i jego oczyszczenia z chwastów, starej darni,  korzeni i 
innych zanieczyszczeń, kontroli grubości warstwy rozrzuconej ziemi żyznej i torfu oraz staranności 
wyrównania i zagrabienia powierzchni terenu, a także jakości ziemi żyznej. 
 
7.3. Kontrola - drzewa i krzewy oraz inny materiał roślinny 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z ST oraz normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i PN-76/9125-01, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów oraz innego materiału 

roślinnego z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowane nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału.  
 
7.4. Kontrola trawników 
 
Kontrola wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych zanieczyszczeń; 
- dokładności przekopania podłoża;  
- wykonania nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania nawozów; 
- zagrabienia, wyrównania i uwałowania powierzchni terenu; 
- składu i jakości mieszanki nasion traw; 
- jakości darni i stopnia jej wilgotności; 
- gęstości i równomierności siewu; 
- wałowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie. 
 
Kontrola trawników w okresie pielęgnacji polega na sprawdzaniu: 
- staranności aeracji i wygrabienia wiosennego; 
- wykonania grabienia jesienią; 
- wykonania wałowania wiosną; 
- wysokości traw tzn. częstotliwości koszenia; 
- podlewania; 
- częstotliwości i rodzaju nawożenia; 
- równomierności zadarnienia trawnika; 
- wyglądu i barwy trawnika, braku chwastów; 
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Kontrola robót przy końcowym odbiorze trawników. 
Ostateczny odbiór trawników może być wykonany w terminie umożliwiającym pełną ocenę 
uzyskanych efektów tj. najlepiej po rocznej pielęgnacji. Kontrola przy odbiorze trawników dotyczy: 
- równomierności uzyskanego zadarnienia; 
- jednolitego wyglądu i barwy trawnika; 
- występowania gatunków niepożądanych np. chwastów. 
 
8.0 OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 8, 
Kod CPV 45000000-7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
8.2 Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiaru robót są: 
a) m2 (metr kwadratowy) dla: 
- wykonania i pielęgnacji trawników z siewu; 
- wykonania i pielęgnacji trawników darniowych; 
- rozrzucenia ziemi żyznej; 
 b) szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz krzewinek i pnączy. 
 
Ilości obmiarowe zostały podane w przedmiarze robót. Obmiar powierzchni trawników oraz ilość 
nasadzeń drzew i krzewów powinien być zgodny z wielkościami określonymi w projekcie placu zabaw 
i wykonany pod nadzorem Zamawiającego. 
 
9.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST 00 – część ogólna, pkt. 9,  
Kod CPV 45000000-7. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót wtedy, gdy zostaną  
zgłoszone do odbioru i będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. 
Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych i notatek z 
przeprowadzonych bieżących kontroli materiału roślinnego oraz certyfikaty i świadectwa pochodzenia 
zastosowanych materiałów. Odbiorowi podlega stworzone środowisko glebowe dla założonych 
trawników. 
Odbiór zieleni powinien być przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) umożliwiającym 
właściwą ocenę jakości i efektów zrealizowanych prac oraz przeprowadzenie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych nasadzeń i trawników. 
Końcowy odbiór zieleni powinien być przeprowadzony po zakończeniu rocznej pielęgnacji przez okres 
gwarancyjny. 
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót, wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych nasadzeń i uzupełnienie braków w powierzchniach trawnikowych. Roboty 
poprawkowe lub wymianę na nowe wadliwie wykonanych nasadzeń wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
 
10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejszą SST podano w ST 00 – część ogólna, 
pkt. 10, Kod CPV 45000000-7. 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez wykonawcę cena jednostkowa 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
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Płatność za wykonane prace z zakresu zieleni powinna być zgodna z projektem placu zabaw, 
przedmiarem robót i przyjętym kosztorysem ofertowym wykonawcy. 
Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach obmiarowych oraz 
wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, według zasad określonych w 
umowie. 
Płaci się za: 
● 1m2 ręcznego przekopania gleby z zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, z 
zagrabieniem, powtórnym oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni terenu; 
● 1m2 rozrzucenia ziemi żyznej warstwą o grubości określonej w niniejszej specyfikacji technicznej, z 
zakupem i dowozem ziemi; 
● 1m2 rozrzucenia torfu warstwą o grubości określonej w niniejszej specyfikacji technicznej, wraz z 
zakupem i dowozem torfu; 
● 1m2 wykonanych i odebranych trawników z siewu; 
●1m2 rocznej pielęgnacji trawników (z wywozem pokosu po każdym koszeniu na wysypisko miejskie); 
 
Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu obejmuje: 
● ręczne przekopanie podłoża na powierzchni przeznaczonej pod trawnik; 
● zakup, dowóz i rozrzucenie oraz wymieszanie nawozów mineralnych w ilości 5 kg/100 m2, 
● oczyszczenie, wyrównanie i zagrabienie powierzchni trawnika; 
● wałowanie powierzchni; 
● zakup i dowóz nasion; 
● siew ręczny traw w ilości 2 kg na 100 m2; 
● przykrycie nasion lub wałowanie kolczatką po wysiewie; 
● podlanie wodą; 
● pierwsze skoszenie trawnika i wywóz pokosu na wysypisko; 
 
Ceny jednostkowe za pielęgnację trawników obejmują również koszt materiału roślinnego (nasion 
traw) – potrzebnego do uzupełnienia siewu i darni na trawnikach. 
 
11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
materiału szkółkarskiego oraz innymi normami związanymi: 
 
1. PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy 
2. PN-G-98011 Torf rolniczy 
3. PN-R-67022      Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
4. PN-R-67023      Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste                    
5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy 
 

 

 


