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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
   
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące zadania pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską 
  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
 STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
   Zakres Robót objętych projektem przewiduje: 

− niezbędne prace przygotowawcze, 
− wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
− dokonanie niezbędnych rozbiórek 
− wykonanie koryta dróg manewrowych, stanowisk parkingowych, chodników  
− ustawienie krawężników i obrzeży  
− wykonanie konstrukcji dróg manewrowych, stanowisk parkingowych, chodników  
− rekultywacja terenu przyległego do zakresu robót ziemnych 

   
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  
D.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8  

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 74274000-0 19-22 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 45111100-9 23-26 

D.04.00.00     PODBUDOWY 45233000-9  

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 45233000-9 27-32 

D.04.02.02 Warstwa odcinająca/wzmacniajaca z kruszywa nat. 45233200-1 33-36 

D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego 45233200-1 37-44 

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 45233142-6 45-52 

D.05.03.21 Nawierzchnia z kostki granitowej  45233142-6 53-58 

D.06.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45230000-8  

D.06.01.01   Umocnienie poboczy przez humusowanie 45232451-8 59-62 

D.08.00.00   ELEMENTY ULIC 45233000-9  

D.08.01.01   Krawężniki betonowe 45233252-0 63-66 

D.08.03.01   Betonowe obrzeża chodnikowe 45233250-6 67-70 

D.03.00.00     ODWODNIENIE 45231000-5  

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 45231300-8 71-82 
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1.3.2.  STWiORB są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca 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 
i odpowiednio utwardzony. 
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 - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.6. Inżynier - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w 
stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji Robót określono w kontrakcie. Obowiązki Inżyniera może pełnić osoba 
prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, o wyznaczeniu, której, Zamawiający powiadomił 
Wykonawcę na piśmie. 
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 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. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.14. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
1.4.15. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.16. 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. 
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.19. 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. 
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1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
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. 
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.23. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.31. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.32. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości . 
1.4.33. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego, 
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety STWiORB. 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. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną dotyczącą: 
− miejsc dokopu gruntów, 
− miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 
− miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 
− miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 
− dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 

 Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami 
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną 
środowiska naturalnego. 
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 W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji przed rozpoczęciem Robót określonych Kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
  

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
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) STWiORB, 
b) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB 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 STWiORB i 
wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem. 

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 to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 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:  
− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− 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 innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

− Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania 
odpadów zgodnie Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r), a w cenie kontraktu musi uwzględnić cenę odwozu 
  i składowania. 
 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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. 
 
1.5.7.  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. 
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 z STWiORB, 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 Inspektora Nadzoru władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 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. 
 
1.5.89.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
    

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
i ładunki 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 Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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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 odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie 
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały 
utrzymaniu letniemu i zimowemu. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, 
oświetlenie ciągów komunikacyjnych, 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 to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 Reasumując niżej wymienione koszty: 
zabezpieczenia terenu budowy wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
     

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13.  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 i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym                   
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie 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 
Inspektora Nadzoru. 
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Zatwierdzenie pewnych 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 STWiORB w czasie postępu Robót. 
 
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 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 

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. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

− Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające 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 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. 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 Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzou lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
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 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. 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 STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Insektora Nadzoru.W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. 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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. 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, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 
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 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzeń obcych. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń w uzgodnieniu z jego 
właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu oraz koszty płatnych nadzorów 
użytkowników urządzeń obcych  nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− 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 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 Inspektorowi Nadzoru; 

− 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 Inspektor Nadzoru 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 STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru 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, Inspektor Nadzoru natychmiast 
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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. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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 STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 
niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB to 
koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru 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 STWiORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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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 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 Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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 Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 (2)  Księga Obmiarów  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 (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. 
 (4)  Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (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. 
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu oraz 
jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na mniejsze powierzchnie regularne, 
obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

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 wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi Nadzoru 
prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w STWiORB. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

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 Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
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 Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB  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 końcowym Robót. 
 
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 Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru 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 STWiORB. 

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, Robót uzupełniających lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB  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: 
e) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
f) STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
g) recepty i ustalenia technologiczne, 
h) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew. PZJ, 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze stwIorb i ew. PZJ, 
k) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z stwIorb i PZJ, 
l) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
m) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
n) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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 wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. 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 8.3. „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 Przedmiaru Robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym  
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 
 Opłatę administracyjną za (ewentualną) wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót i powinien 
być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 

− w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych Robót - 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami nowego projektu organizacji 
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ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 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, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami. 
6. Warunki Kontraktu. 
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D. 01.00.00    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D. 01.01.01    WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem  trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla 
zadania pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   w 
miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
     

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót pomiarowych, związanych z 
wyznaczeniem  trasy i punktów wysokościowych oraz obsługą geodezyjną realizacji zadania. 
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) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
e) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, 
f) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi                            
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane  podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Do stabilizacji 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.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprzętu  

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM – 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.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podstawowe zasady prowadzenia Robót 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy i dostarczyć 

Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania punktów głównych 
w terenie. 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 ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
niniejszymi STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 

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. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

Punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi robót. 
 Reper roboczy należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.  
Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
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 7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 7. 
  
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
 Jednostką obmiarową Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 8. 
  
8.2.  Sposób odbioru robót 
 

Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Cena 1 kilometra [ km] wykonanych Robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie reperów roboczych, 
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 
5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
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D. 01.02.04    ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg dla zadania pn.          
„Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską 
w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach Robót przygotowawczych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni, parkingów 
- rozebranie podbudowy z kruszywa  
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
- rozebranie nawierzchni chodnikowej z asfaltobetonu 
- rozebranie krawężników i obrzeży wraz z ławami betonowymi 
- załadunek i odwóz gruzu na wysypisko samochodem samowyładowczym, 
- załadunek, odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórki warstw bitumicznych, składowanego w pryzmach. 

w ilościach i lokalizacjach szczegółowo przedstawionych w przedmiarze Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi                            
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM-00.00.00  
- „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
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3.   SPRZĘT 
 

 Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 
− młoty pneumatyczne, 
− piły spalinowe, 
− koparko – ładowarki, 
− samochody samowyładowcze, 
− drobny sprzęt ręczny. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 
  

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt Technologii i Organizacji prac 
rozbiórkowych uwzględniające wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą roboty.  

Przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni asfaltowej lub betonowej należy wyznaczyć nawierzchnię 
przeznaczoną do rozbiórki i wykonać odcięcie wyznaczonej do rozbiórki nawierzchni piłą mechaniczną, 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Kontrola jakości  Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- dla wszelkich nawierzchni i podbudowy  - metr kwadratowy [m2]  , 
- dla krawężników z ławą betonową, obrzeży  - metr [m] , 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne”  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
a)  dla rozbiórki warstw nawierzchni bitumicznych i betonowych : 
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- wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- odcięcie wyznaczonej nawierzchni piłą mechaniczną, 
- rozkucia i zerwanie nawierzchni, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 
b)  dla rozbiórki warstw nawierzchni z elementów prefabrykowanych  : 
- wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucia i zerwanie nawierzchni, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 
c) dla rozbiórki warstw podbudowy: 
- wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucia i zerwanie podbudowy, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 
d) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 
- dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 
- odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i  ław betonowych, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112, poz 1206) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 01.00.00 
 

  

26                                                                                                                                                                 „PYLON”  Sp. z o.o. -  Katowice 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA      D.04.01.01 
 
 

 

PYLON Sp. z o.o.  - Katowice  
       

27

 
D.04.00.00     PODBUDOWY 
 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I  ZAG ĘSZCZANIEM  PODŁOŻA   
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem                     
i zagęszczaniem podłoża dla inwestycji  pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy 
ulicami Sienkiewicza i Śląską   w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych wykonaniem 
wykopów i nasypów oraz profilowania i zagęszczenia koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dla : 
jezdni, chodników i parkingów na powierzchniach i o głębokościach określonych szczegółowo w przedmiarze 
robót. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 Nie występują  
 
3.  SPRZĘT 
 

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

 Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

1. Do profilowania podłoża: 
- koparko-ładowarka, 
- sprzęt ręczny. 
2. Do zagęszczania podłoża: 
- lekki walec ręczny 
- zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 
- inny sprzęt ręczny. 

 Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu 
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do realizacji robót , wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą przebiegu istniejącego i projektowanego uzbrojenia. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego przy wykonywaniu wykopów -roboty ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli i 
w oparciu o udzielone przez nich wytyczne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robot na 
czas Robót i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto przed 
zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robot należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta staje się własnością Wykonawcy. 
 
5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 

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 Kierownika 
Projektu/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 wg tab. 1. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
BN77/893142 lub w przypadku występowania w podłożu gruntów gruboziarnistych - płytą VSS zgodnie z PN-S-
02205. 

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 
- w gruntach niespoistych    +2% 
- w gruntach mało i średnio spoistych  + 0% i -2%, 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem 

do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć środków 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na własny 
koszt. 

 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpi do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is  należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. Nośność należy określać za 
pomocą obciążenia płytą statyczną VSS, na podstawie wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 
W przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych badanie to można również wykorzystać do 
określenia zagęszczenia poprzez sprawdzenie wskaźnika odkształcenia Io. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is  lub wskaźnika odkształcenia Io=E2 /E1, oraz wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 

Tab. 1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
Rodzaj podłoża Is , 

nie mniej niż 
Io , 

nie więcej niż 
E2 , 

nie mniej niż ( Mpa) 
Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni KR1 

1,00 2,20 100,0 
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Podłoże pod nawierzchnie 
parkingw 

1,00 2,20 100,0 

Podłoże pod nawierzchnie 
chodników  

1,00 2,20 80 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania   środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu/Inżyniera. 

W projekcie uwzględniono wykonanie warstwy wzmacniającej z pospółki o grubościach i lokalizacjach 
szczegółowo określonych w przedmiarach robót,  celem spełnienia wymagań gruntowych zagęszczenia, 
wskaźnika odkształcenia i nośności. 
 
5.3.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robot 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 Kierownika Projektu.Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.Po osuszeniu podłoża 
Kierownik Projektu oceni jego Stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
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 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częśtotliwość 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 100m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych , co 100m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość koryta ( profilowanego podłoża ) 
 Szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
 niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta ( profilowanego podłoża ) 

Nierówności 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 2 cm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć za pomocą 2 lub 1 metrowej łaty               
i poziomicy co najmniej 10 razy na 500 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 
poziomych: na początku, w środku i końcu każdego łuku kołowego. 

 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5 %. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 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 ) 
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego 
odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. 
gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za 
niewłaściwe zagęszczenie. 

6.2.8. 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, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
 Jednostką obmiarową jest  

- metr kwadratowy [m2]  wykonanego i odebranego koryta o określonej głębokości 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
  
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt8. Roboty 
wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do 
odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża).  Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli Robót. W przypadku usterek Inżynier ustali zakres 
wykonania Robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie Robót 
według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” 
pkt.9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  
Cena jednostkowa wyprofilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− płatny nadzór właścicieli urządzeń obcych 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie wraz z opłatą za składowanie 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 



KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA      D.04.01.01 
 
 

 

PYLON Sp. z o.o.  - Katowice  
       

31

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
1. PN-87/S-02201 „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i  określenia.” 
2. PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.” 
3. PN-B-06714-17 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.” 
4. BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  podłoża 

przez obciążenie płytą.” 
5. BN-75/8931-03 „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.” 
6. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem  
 i łatą.” 
7. BN-77/8931-05 „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża  nawierzchni podatnych.” 
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D.04.00.00      PODBUDOWY 
 
D.04.02.02 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z mieszanki 
z kruszywa naturalnego   dla inwestycji  pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy 
ulicami Sienkiewicza i Śląską   w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować              
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej/wzmacniającej   z pospółki  
- pod jezdnie i parkingi o grubości 10 cm 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST D.M-00.00.00  
- „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
  
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy są: zwir i mieszanka naturalna porfirowa , klasa I 
i II  wg PN-B-1 1111:1996; 
 
2.3. Źródła materiałów 
 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
Robót nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca powinien 
dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki 
badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w 
p. 2.1. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Kierownika Projektu, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki ewentualnych 
badań laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu pokażą, zgodność cech materiałowych z 
wymaganiami określonymi w p. 2.1. Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, ze wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez Kierownika Projektu przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, 
które nie spełnią wymagań określonych w p.2.1. zostaną odrzucone. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M-00.00.00  - „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
 
 Przy wykonaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie 
sprzętem: - płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 
 Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 
 Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt5 
 
5.2.   Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże pod warstwę odcinającą powinno spełniać wymagania określone w D.04.01.01. 
Warstwa odcinająca powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do warstwy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

5
85

15 ≤
d

D
  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej 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: 

2,1
90

50 ≤
O

d
  (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 O90 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania warstwy odcinającej 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 Inspektora Nadzoru. 
  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
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 Kruszywo do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości ręcznie lub 
mechanicznie. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowanej. Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy . Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is  należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. Nośność należy określać za 
pomocą obciążenia płytą statyczną VSS, na podstawie wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 
W przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych badanie to można również wykorzystać do 
określenia zagęszczenia poprzez sprawdzenie wskaźnika odkształcenia Io. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is  lub wskaźnika odkształcenia Io=E2 /E1, oraz wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
Tab. 1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
 

Rodzaj podłoża Is , 
nie mniej niż 

Io , 
nie więcej niż 

E2 , 
nie mniej niż ( Mpa) 

Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni  

1,00 2,20 100,0 
 

Podłoże pod nawierzchnie 
parkingw 

1,00 2,20 100,0 

Podłoże pod nawierzchnie 
chodników  

1,00 2,20 80 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia . Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Wilgotność kruszywa  przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności 
optymalnej  z tolerancją od - 20% do + 10%.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w 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 badań Inżynierowi. Badania powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszyw określone w p.2.3. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą .Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5 %. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

Grubość warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją  +1 cm  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm , uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy oraz wartości modułów odkształcenia , powinny być zgodne z 
wymaganiami  podanymi  w tablicy 1 pkt 5.3 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać według  PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do + 10%. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2]  wykonanej warstwy o mrozoochronnej o podanej  
grubości. 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
 

Odbiór warstwy jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i u1egających zakryciu zgodnie 
z SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” i powinien być przeprowadzony w czasie umoż1iwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu Robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót. 
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżcej kontroli jakości 
materiałów i Robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 

Do odbioru zagęszczenia warstwy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartości 
wskaźnika zagęszczenia wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bieżącej kontroli zagęszczania warstwy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier/Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania Robót 
poprawkowych. roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem/Kierownikiem Projektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt.9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Płaci się za metr kwadratowy [m2]  wykonanej warstwy. 
 
Cena jednostkowa wykonanej warstwy z  pospółki obejmuje : 

- prace pomiarowe , 
- dostarczenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o właściwej grubości i 

jakości materiału, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- utrzymanie warstw. 

 
10. 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. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  
4. BN-75/8931-03 „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  
5. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą.” 
6. BN-77/8931-05 „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.” 
7. BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.” 
8. PN-B-11111 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   
 drogowych . Żwir i mieszanka.”                   
9. PN-B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.”    
10. PN-B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”                        
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D.04.04.05   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem  podbudowy z kruszywa łamanego 
dla inwestycji  pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i 
Śląską   w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                          
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu: 
  - 0/63 mm pod konstrukcje jezdni i stanowisk postojowych  
  - 0/31,5 mm pod konstrukcje chodników 

 i grubościach określonych szczegółowo w przedmiarze robót  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
  
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi                              
i określeniami podanymi ST D.00.00.00 -”Wymagania Ogólne” 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Kruszywa 
2.1.1.   Właściwości kruszywa 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomo

c-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % 
(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
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liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

45 
 
 

40 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

 
 

40 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 
2.2.  Woda 
 

 Do zwi1żania kruszywa stosuje się wodę czystą wodociągową  Dla pitnej wody wodociągowej wymagań 
nie określa się. 
 
2.3.  Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw. 
 

 Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na 
reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 3000 m3 i porównaniu 
wyników z wymaganiami okreś1onymi w punktach 2.1.1 i 2.1.2. przed rozpoczęciem Robót. 

 Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą, VSS, wykonane na odcinku próbnym z 
przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji. 

 Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić i1ość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
 
3.  SPRZĘT 
 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami okreś1onymi w SST 
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
− mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw  tylko w przypadku braku moz1iwości zakupu 

mieszanki bezpośrednio u producenta, 
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
− cysterny z wodą z moż1iwością regulacji spryskiwania, 
− w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 1ub 

małe walce wibracyjne. 
 
4.   TRANSPORT 
 
 Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym  podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
 
5.1.1. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega. na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w wykonaniu podłoża 
należy usunąć 
 
5.2.  Przygotowanie kruszywa łamanego 
 

 Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 
uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej z to1erancją ± 2%. 
 
5.3.  Transport i rozścielanie kruszywa 
 

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je 
przed wysychaniem i segregacją. 

Materiał wbudowujemy w jednej warstwie przy użyciu równiarki albo układarki kruszywa. 
 
5.4.  Profilowanie 
 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
zagłębienia za pomocą równiarki, ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
 
5.5.  Zagęszczenie 
 

 Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania należ sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą.,, za pomocą sznurka lub inną metodą. 
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. 

 Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy badana 
płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.6. 
 
5.6.  Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
 
5.6.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać  - 2 cm, +1 cm. 
 
5.6.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 
 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie 
z normą BN-68/893 1-04, 4-metrową łatą nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla podbudowy 
pomocniczej±2 cm.. 
 
5.6.3. Zgodność spadku podbudowy 
 

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 

Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  ± 0,5%. 
 
5.6.4. Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw 1eżących powyżej. 

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli podbudowa nie jest ograniczona po bokach krawężnikiem, obrzeżem lub opaska, powinna być 
szersza od warstwy na niej 1eżącej o 20 cm. 
 
5.6.5. Grubość warstwy podbudowy 
 

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinny przekroczyć + 10 % grubości projektowanej. 
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Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” p.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 Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

6.3. Badania w czasie Robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy  łamanych 

Badania właściwości kruszywa 

W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w tablicy w p.2. 
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawcę badane co 

najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieżąco 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2. powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz 
na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych 
przypadkach określonych przez Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

 Badania wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby 
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77B-06714/17 
przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m2, przy 
ocenie zagęszczenia warstwy. 

 Badania zagęszczenia 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie należy sprawdzać 
przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie [m2] 
1 
2 
3 
4 

Uziarnienie kruszywa 
Wilgotność kruszywa 

Zagęszczenie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 

2 400 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Stopień przekruszenia ziaren 
Zawartość ziaren nieforemnych 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Granica płynności 

Wskaźnik plastyczności 
Mrozoodporność 
Ścieralność 

Wskaźnik piaskowy 

- 

4000 
i przy każdej zmianie źródła 

kruszywa 
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niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000m2 lub według zaleceń Inspektora 
Nadzoru.  

6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku 
poziomego. 

 Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 
m2 podbudowy. 

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +10%, -15%. 

  Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

  Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 

− 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego, 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną 
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

 Rzędne podbudowy 

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

− od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 

Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm w 
każdym punkcie na całej długości. 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstw 

Podczas budowy: 
-w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej 

niż 1 na 400 m2 
Przed odbiorem: 

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

2 
Nośność i zagęszczenie wg obciążeń 

płytowych 
Raz na 3000 m2 

3 Szerokość 10 razy na 1 km 
4 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą  
5 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łata 2-metrową 
6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
7 
8 

Rzędne 
Ukształtowanie osi w planie 

co 50 m 
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 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych 
w odpowiednich punktach niniejszej STWiORB, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych 
wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na 
właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w p. 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inspektora Nadzoru, 
z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co 
najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10%. 

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Inspektora 
Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 

Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane 
na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 

Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał spulchnić 
i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2]  warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 

 Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg zasad określonych w 
SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.1.  Dokumenty i badania do odbioru 

Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została wykonana zgodnie z 
projektem i SST. 
   Badania po1cgają na sprawdzeniu: 
 a) zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
 b) zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 
 c) równości podłużnej i poprzecznej, 
 c) szerokości podbudowy, 
 d) konstrukcji i grubości podbudowy, 
 e) zagęszczenia, 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w rozróżnieniu 
na grubości obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej warstwy o określonej grubości, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w STWiORB, 
− utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-B -06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-067 14-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wi1gotności 
PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B -06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ściera1ności w bębnie Los Angeles 
PN-B-111 12:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-S-06 102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-64/893 1-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/893 1-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/893 1-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/893 1-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997. 
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D.05.03.23  NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla 
inwestycji  pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   w 
miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni: 

- z betonowej kostki brukowej szarej i kolorowej  w ilościach i lokalizacjach ujętych szczegółowo w 
przedmiarze robót 

 
1.4.   Określenia podstawowe 
  
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.3.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane  podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM.00.00.00  - 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 

2.2.  Betonowa kostka brukowa 

Do wykonywania nawierzchni chodników należy wykorzystywać betonową kostkę brukową grub. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
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Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym   kostkom   brukowym  stosowanym   na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Lp. 
Cecha Załącznik 

normy 
Wymaganie 

Kształt i wymiary 

.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych        wymiarów kostki, 
grubości 

< 100 mm 

C 

Długość  Szerokość  Grubość 

     ± 2           ± 2           ± 3  

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości,    tej 
samej   kostki, 
powinna być ź 3 
mm 

.2 
Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki >   300   
mm),   przy   długości pomiarowej 
300 mm 400 mm 

C Maksymalna (w mm)  
wypukłość               wklęsłość 
1,5                             1,0 
 2,0                            1,5 

Właściwości fizyczne i mechaniczne 

.1 
Odporność                        na 
zamrażanie/rozmrażanie          z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 
3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

.3 
Trwałość        (ze  względu  na 
wytrzymałość) 

F Kostki      mają      zadawalającą      trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 
oraz istnieje normalna konserwacja 

.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 
G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg zał. 
G normy  
-badanie podstawowe 

Bóhmego,  
wg zał. H mormy  
-badanie alternatywne 

≤23 mm ≤20 000mmJ/5000 mm2 

.5 
Odporność                        na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalnąjej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

Aspekty wizualne 

.1 
Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 

rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 
c)ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

.2 
Tekstura 
 
 
 
 

 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 
- producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe j, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 
na zewn ętrznych nawierzchniach, maj ących kontakt z sol ą odladzaj ącą w warunkach mrozu 
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących 
w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2.  Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN-1008, 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a), 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom D-05.03.04a. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na 
środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
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rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać 
na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Istniejące zawory i studnie urządzeń podziemnych podnieść do niwelety projektowanych nawierzchni. 
 
5.2.  Podłoże i koryto 
  

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża” [11] a podbudowa zgodnie z wymaganiami ST D-04.04.05. 
 
5.3.  Konstrukcja nawierzchni 
  

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) Podbudowie z kruszywa łamanego wykonanej zgodnie z ST D.04.04.05 oraz ST D. 04.02.02 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 
1. przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
2. ułożenie kostek z ubiciem, 
3. zamulenie szczelin, 
4. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.5.  Obramowanie nawierzchni 
  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową . 
 
5.6.  Podsypka 
  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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5.7.2.    Warunki atmosferyczne 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.7.3.     Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.5. Spoiny  
\ Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
  
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać 
ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
 

b) w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01÷02 [17];        D-
08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 
czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-dzy łatą a po-     
wierzchnią do         8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
me-todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-kumentacji 
pro-jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 

Jw. Odchyłki od sze-rokości 
projekto-wanej do  ±5 cm 
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liniowym) 
 h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera 

 
6.4.  Badania wykonanych robót 
  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne”  pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką  obmiarową jest  metr kwadratowy[m2]  wykonanej nawierzchni 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− regulacja zaworów wodno kanalizacyjnych,  gazowych i studni teletechnicznych 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułożenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.05.03.21 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z  kostki kamiennej dla zadania pn. 
„Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   w miejscowości 
Wręczyca Wielka”. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
obramowania kostką granitowej nieregularnej 9/11 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin spoiny zaprawą cementową.  
 
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.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM.00.00.00  - 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 
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2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy 
fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 
 i wytrzymałościowe I II według 

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] 

 

2.2.2. 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. 
 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 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   

   

 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 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

 

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

- - - - ± 6 ± 8 ±10 
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2.3. 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]. 

2.4. 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]. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt3. 
 
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  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. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
4.2.1.  Transport kostek kamiennych 
 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
 Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 
powinno być wykonywane bez rzucania. 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 wykonywania Robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w D.M . 00.00.00 „Wymagania ogólne”   
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5.2.  Przygotowanie podbudowy 
 Podbudowa winna być przygotowana zgodnie z ST D.04.04.05   Podbudowa z kruszywa łamanego 
 
5.3.  Podsypka 
 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosowano  
− podsypkę cementowo-piaskowa, 
 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-
S-96026 [12]. 
 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 = 14 MPa.  
 
5.4.  Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
 
5.4.1.  Układanie kostki nieregularnej 
 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.  
 

5.4.2.  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]. 

5.4.3.  Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. 

Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 
ubijać dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 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. 

5.4.4.  Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na 
podsypce cementowo-żwirowej.. 
 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 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. 

5.6.  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. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
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  
 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
podanych w tablicy 1. 
 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 2. 
 
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. 
 
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., 
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.  
 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i 
określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.. 
 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.. 
 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. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne”  pkt7. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką  obmiarową jest  metr kwadratowy[m2]  wykonanej nawierzchni 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.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 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.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.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
10.2.  
  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 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
D.06.01.01 UMOCNIENIE POBOCZY  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z umocnieniem  przez humusowanie, obsianie nasionami traw dla 
inwestycji  pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   w 
miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Wykonanie Robót wymienionych w punkcie 1.1 obejmuje: 

− wyrównanie powierzchni poza jezdnią i chodnikami w granicach robót ziemnych  wraz z rozścieleniem  
warstwy humusu śr. gr. 10 cm oraz  obsianie nasionami traw 

 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w  ST D. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne” 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu Robót według zasad niniejszej ST są: 

 - humus bez zanieczyszczeń i kamieni powyżej 4 cm oraz zanieczyszczeń obcych, 
 - ziemia kompostowa - w postaci kompostu ogrodniczego lub popieczarkowego, 
 - mieszanka uniwersalna nasion traw mających gęste ukorzenienie o zwiększonej odporności na działanie 

soli i spalin, 
 - woda ze  źródeł nie budzących wątpliwości. 
 
3.   SPRZĘT 
 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inżyniera np. walce gładkie i okołkowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię Robót  
i sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Wykonawca przedstawi Inżyniera do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniające 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 06.00.00 
 

 

60  PYLON Sp. z o.o. Katowice 
 

 
5.2. Roboty w obrębie skarp: 
  
 - wbudowanie ziemi urodzajnej o średniej grubości warstwy  10 cm. Ziemia urodzajna powinna być 

wymieszana z nawozami sztucznymi  w ilości 0.05 kg/m2, 
 - zawałowanie ziemi urodzajnej wałem gładkim a następnie kolczatką lub zagrabienie ręczne, 
 - wykonanie pełnego obsiania trawą  w ilości 2 kg/100 m2, przykrycie nasion przez zagrabienie lub 

wałem kolczatką  i ponowne zawałowanie po obsianiu wałem gładkim. Zaleca się siew w dni 
bezwietrzne w okresie wiosennym oraz najpóźniej do 15 września, 

- drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na 
podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu.  

- pierwsze skoszenie należy przeprowadzić gdy trawa osiągnie wysokość 5÷10 cm a następne po 
odrośnięciu do wysokości 10÷12 cm. Po skoszeniu trawa winna być zagrabiona i usunięta poza Teren 
Budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 Ogólne zasady kontroli podano w ST D.00.00.00. - „Wymagania Ogólne”. 
 Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod względem kształtu i wykończenia Robót wykonanych według 
punktu 5, odpowiadają one wymaganiom założonym w projekcie   i niniejszej ST.  
 
6.1 Sprawdzenie jakości wykonania humusowania i obsiewu: 
 
 Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi        w p. 2 i 5. Kontrola 
winna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, sprawdzenia zgodności profilu i przekroju 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji obsianych 
powierzchni w ciągu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczególności: 

- oczyszczenie terenu  z zanieczyszczeń, równość podłoża i zgodność profili  
i przekroi z Dokumentacją Projektową, 

 -    jakość gleby urodzajnej i nasion, 
         -    prawidłowość siewu, zagrabienia i uwałowania,  
         -    prawidłowość pielęgnacyjną i dosiew. 
 
6.2 Sprawdzenie jakości wykonania umocnienia  skarp i dna rowów darniną 
  
 Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 i 5. Kontrola winna 
dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, sprawdzenia zgodności profilu i przekroju 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji obsianych 
powierzchni w ciągu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczególności: 

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, równość podłoża i zgodność profili i przekroi z Dokumentacją 
Projektową, 

 -  prawidłowość pielęgnacji w okresie gwarancyjnym. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
  
 Jednostką  obmiarową jest metr kwadratowy [m2]  zahumusowanego  i obsianego pobocza. Obmiaru Robót 
na budowie dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty podlegają odbiorowi wg ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. Badania przy odbiorze polegają 
na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych  i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w punkcie 5 i 6. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Płaci się według zasad przewidzianych w ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 
 Jednostką  obmiarową jest metr kwadratowy [m2] zahumusowanego i obsianego pobocza. Obmiaru Robót 
na budowie dokonuje Wykonawca  w obecności Inżyniera. 
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9.1 Dla wykonanych Robót cena jednostkowa obejmuje: 
 
9.1.1 Dla wykonania Robót dotyczących skarp cena jednostkowa obejmuje : 
 - wyznaczenie Robót, 
 - oczyszczenie i usunięcie gruntu zdegradowanego poza teren budowy oraz wyrównanie powierzchni 

Robót, 
 - spulchnienie powierzchni,  
 - pozyskanie i dowóz humusu oraz nasion do miejsca wbudowania, 
 - wykonanie humusowania warstwą z zagęszczeniem przed i po wysiewie  oraz zagrabienie, 
 - wykonanie pielęgnacji i drugiego obsiewu oraz koszenie i odchwaszczanie, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” 
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D.08.00.00   ELEMENTY  ULIC 
 
D.08.01.01   KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ułożeniem krawężników betonowych dla 
inwestycji  pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   
w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  

SST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i obejmują 
ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30cm oraz krawężnika najazdowego 15 x 22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu B15 w lokalizacjach wyszczególnionych w Przedmiarze 
Robót.  
 
1.4   Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Niezbędne dane podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
  Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się: 

− krawężniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe, 
− krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm w gat. 1, jednowarstwowe, 
− beton B15 na ławę fundamentową  
− podsypkę cementowo-piaskową 1:4, 
− deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 
− bitumiczną masę zalewową, 
− wodę. 

2.1.  Wymagania dla krawężników 
  
2.1.1. Beton 
 

− klasa minimum B30, 
− nasiąk1iwość   ≤ 5 %, 
− ściera1ność na tarczy Boehmego: 3mm, 
− mrozoodporność  ≥ F 150. 

 
Stosuje się krawężniki jednowarstwowe. 
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, 
mm 

Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 Powierzchnie krawężników betonowych 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, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

 

 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe  
powierzchnie:liczba max 

2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 

 
2.2.  Materiały na podsypkę i do zapraw 
  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 ,a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
CEM I 32,5 lub CEM II 32,5 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda 
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą. 
 
2.3.  Materiały na ławy 

  
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B15 wg PN-B-06250, którego składniki 

powinny odpowiadać wymaganiom p. 2.2. a grysy i żwir wymaganiom normy PN-B-l1111:l996orazPN-B-
11112:1996. 

 
2.4.   Masa zalewowa lub uszczelniająca 

 Masa zalewowa lub uszczelniająca na zimno lub gorąco do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławie 
betonowej, powinny posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie 
drogowym. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą, Wykonawcy, PZJ i warunkami okreś1onymi w SST 
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
3.2. Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje się 
mieszarkę. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 
 
4. TRANSPORT 
 

 Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni 
ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemoż1iwiający uszkodzenie. 
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5.   WYKONANIE  ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane ułożenie krawężników betonowych. 
Uwaga: Na wjazdach zabudować krawężnik  najazdowy 15 x 22 cm.  
 
5.1.  Krawężniki betonowe 
 
Zakres wykonywanych Robót: 
− wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej 

z Dokumentacją Projektową, 
− ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B15 wykonanego z godnie z normą PN-88/B-06250, 
− wykonanie szczelin skurczowych w odstępach maksimum co 50 m w ławie betonowej z wypełnieniem 

bitumiczną masą zalewową lub uszcze1niającą. Szczeliny dylatacyjne starannie oczyścić na pełną wysokość 
ławy i osuszyć przed zalaniem. Stosować można masę na zimno lub gorąco zgodnie z zaleceniem producenta. 

− demontaż deskowania ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 
− ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową (także obniżony), 
− w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową lub uszczelniającą. 

Przy Robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z 
Dokumentacją  Projektową. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu 
 
5.2.1. Ławy betonowe 
 

Beton B15 na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary ławy powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 
- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowej, 
- dla szerokości  ± 20% szerokości projektowej. 
 
5.2.2. Krawężniki 
 

Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta 
podłużna powinna być zgodna z projektową niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. 
Decyzję o wypełnianiu spoin (bądź pozostawieniu niewypełnionych) podejmie Kierownik Projektu. 
Szczeliny dylatacyjne ław w odstępach max. co 50 m zalewać bitumiczną masą zalewową. 
Na łukach w planie ustawić krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio docięte za pomocą 

odpowiedniego sprzętu. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą. Łuki o 
promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości Robot dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
 
- zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie atestów 

producenta i badań kontrolnych, 
- prawidłowości wykonania ław betonowych, 
- właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 

powykonawczej, 
- sprawdzeniu stopnia równości, 
- ewentualnym sprawdzeniu wypełnienia spoin pomiędzy krawężnikami, 
- sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
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 Jednostką  obmiarową jest metr [m]wykonanego i odebranego krawężnika na ławie betonowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

 Odbioru dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy). Odbiór 
elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ściera1nej. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
 Płaci się za metr [m]wykonanego krawężnika na ławie betonowej. Cena jest ceną uśrednioną dla 
założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
− zakup i transport wszystkich materiałów, 
− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− wykonanie dylatacji ławy z zalaniem masa za1ewową lub uszcze1niającą, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
− właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 
− wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów, aprobat, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacja. Projektową, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. -BN-80/6775-03/04 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni    dróg, ulic, 

parkingów i  torowisk tramwajowych. Krawężniki   i obrzeża  chodnikowe" 
2. - BN-64/8845-02                 "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania  i odbior." 
3. - PN-54/S-30001 "Masy zalewowe." 
4. - PN-59/B-06711  "Kruszywo budowlane .Piasek do betonów i zapraw." 
5. - PN-EN 206-1 "Beton" 
6. - PN-79/B-12001 "Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych." 
7. - PN-88/B-32250 "Woda do betonów i zapraw." 
8. - PN-84/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." 
9. - PN-88/B-04481 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu." 
10. - PN-61/B-06250       ”Podsypki cementowo piaskowe.” 
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej` 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ułożeniem obrzeży betonowych dla inwestycji  pn. 
„Budowa stanowisk postojowych wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   w 
miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w p.1.1.a więc ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego 30 x 8. 

Obrzeża te należy zabudować jako obramowanie chodnika . 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi ST D.00.00.00 - „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00  - 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2.2.  Stosowane materiały 
 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeza 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 
− podsypka cementowo piaskowa 
− deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowań, 

 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 
 
2.3.1. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 
i uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne  niedopuszczalne 
ograniczających pozostałe powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2.3.2. 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. 

 
2.3.3. Wymagania dla obrzeży 
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się stosowanie 
obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 
− klasa mm. B30, 
− nasiąk1iwość < 5 0%, 
− mrozoodporność ≥ F125. 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań użytych obrzeży. 
 
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.  Do wykonania obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 

− betoniarka wolnospadowa, 
− piły do cięcia obrzeży. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 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 projektowej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt5 
 
5.2.  Wykonanie koryta 
 

 Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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5.3.  Ława pod obrzeże 
 

 Podłoże pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo piaskowa o wymiarach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową oraz ława betonowa z betonu C12/15. 
 
5.4.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

 Betonowe obrzeza chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm na 
wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem dzielącym, 
ustawia się jako wtopione.Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana miejscowym gruntem lub humusem, 
starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Decyzję o ewentualnym wypełnieniu spoin 
podejmie Kierownik Projektu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
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 do akceptacji Inżynierowi. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu  przez pomiar 
i przeliczenie 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. 

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 przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych elementów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt2. 

 
6.3. Badania w czasie  robót 

 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę  
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( ławy ) ze żwiru lub piasku  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego –przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100m długości obrzeża, 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką  obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Odbiór nawierzchni podlega zasadom odbioru robót wg zasad określonych w ST DM. 00.00.00 - 
„Wymagania Ogólne”. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 
- wykonana ława, 
Zasady ich odbioru są określone w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” p 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego  obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu, 
-  wykonanie ławy, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1.         PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek  do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
  drogowych; piasek 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocene zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

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

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D.03.00.00 ODWODNIENIE 
 
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 
 
1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. „Budowa stanowisk postojowych wraz z 
odwodnieniem pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Śląską   w miejscowości Wręczyca Wielka”.  
1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3.       Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę sieci kanalizacji 
deszczowej i mają zastosowanie przy wykonaniu:  
W skład wymienionych w p. 1.2  odwodnień wchodzą: 
- kanały PVC-U z uszczelką klasy S /SDR34/,SN=8 kPa  
 -obiekty sieciowe: 

- Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych Dn1200 mm    
- Studzienki odwadniające z PP, TEGRA 600 z wiaderkiem  
 osadnikowym i wpustem ulicznym kl.D400 firmy Wavin  
W ilościach i lokalizacjach ujętych szczegółowo w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań projektowych. 

 
Zakres robót obejmuje: 
1 pomiary liniowe w terenie, 
2 zabezpieczenie wykopów obudową z blatów opuszczanych, 
3 wykopy liniowe pod projektowane sieci kanalizacyjne, 
4 wykopy obiektowe pod studzienki, wykonanie płyt dennych i części dolnych studzienek, 
5 wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopów, 
6 wykonanie szalowania i zbrojenia ścian studzienek, 
7 ułożenie rurociągów kanalizacyjnych w wykopach, 
8 wykonanie połączeń rurociągów kanalizacyjnych oraz włączeń do studzienek kanalizacyjnych, 
9 wykonanie zasypki piaskowej rurociągów kanalizacyjnych, 
10 wykonanie prób ciśnieniowych oraz płukania, 
11 wykończenie studzienek kanalizacyjnych, 
12 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
13 zasypanie wykopów i przywrócenie stanu wyjściowego w terenie, 
14 wykonanie badań i prób. 
15 wykonanie kamerowania kanalizacji. 

 
1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
 
1.4.2. Kanały:  
1.4.2.1.  Kanał - budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym przekroju poprzecznym, 
służącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – wg PN-S-02204.  
1.4.2.2.  Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.   
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  
1.4.2.5.  Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika.  
 
1.4.3. Urządzenia /elementy uzbrojenia sieci:  
1.4.3.1.  Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
1.4.3.2. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
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1.4.3.3. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu 
(kaskady), którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych 
położonych na wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzienki.  
1.4.3.4.  Studzienka włazowa - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, 
umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi  
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu.  
1.4.4. Elementy studzienek:  
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy  rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki, a rzędną spocznika.  
1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
1.4.4.4. Pierścień odciążający – pierścień żelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina włazowego oraz komory 
roboczej przed wpływem obciążeń dynamicznych.  
1.4.4.5.  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  polskimi normami.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zachowaniem wymagań niniejszej 
ST. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają akceptacji Inżyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności   bądź deklarację zgodności z 
Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.  
 
2.2.  Rury kanałowe 
 
2.2.1. Rury PVC-U  
Do budowy kanalizacji deszczowej  przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych  
z PVC-U szeregu SDR 34 z wydłużonym kielichem, uszczelnianych za pomocą uszczelek gumowych klasy S. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-C-89205 i PN-C-89200.   
 
2.3. Rury ochronne  
Na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych przewidziano zastosowanie rur osłonowych, dwudzielnych 
wykonanych z PVC lub rur z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) PS. Zostały one opisane i przedmiarowane  w 
odrębnym opracowaniu. 
Przy skrzyżowaniach z istniejącym wodociągiem założyć należy rury ochronne z PVC średnicy 500mm i 400mm na 
budowanym przewodzie kanalizacji deszczowej. Rury te nie podlegają odrębnej zapłacie i ich wykonanie należy ująć w 
cenę ryczałtową zadania. 
  
2.4. Studzienki kanalizacyjne 
 
2.4.1. Komora robocza  
Zaprojektowano wykonanie studzienek z kręgów: φ1200   
  
2.4.2.   Dno studzienki  
Dno studzienki włazowej wykonuje się jako monolityczne z betonu    
 Płytę denną ustawiać na podłożu ułożonym na podsypce piaskowej.  
 
2.4.3.   Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonywać jako włazy z żeliwa sferoidalnego  
klasy D-400, odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 
 
2.4.4.   Stopnie złazowe  
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-68/H-74086.  
2.4.5.   Płyty pokrywowe  
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Studzienki przykryć prefabrykowanymi płytami pokrywowymi PP 120/60.   
 
2.4.6.    Pierścienie żelbetowe odciążające  
Zastosowano pierścienie żelbetowe odciążające        
 
2.5.  Wpusty deszczowe 
 
2.5.1. Wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego  
Wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000    
 
2.5.2. Kruszywo na podsypkę 
 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
norm PN-B-11111,  PN-B-11112. 
Uziarnienie podsypki winno zawierać się w przedziale 2 – 31,5 mm.  
 
2.6.   Materiał do zasypki fundamentów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej SST są grunty sypkie,  bez zawartości ziaren 
pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu 
grubym lub średnim.  
Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
-    dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
-     dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę).  
  
2.7. Zabezpieczenie z obudowy samopogrążalnej  
Zabezpieczenie wykopów o głębokościach większych od 1m i mniejszych od 4m- obudowa samopogrążalna. 
Obudowa powinna być wykonana z elementów metalowych, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni blatów i 
braków elementów konstrukcyjnych. 
Obudowę należy stosować zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako produkt przemysłowy 
powinna posiadać atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. 
Wyniki badań Wykonawca dostarczy do akceptacji Inżynierowi.  
 
2.8.  Składowanie materiałów 
 
2.8.1. Rury kanałowe  
 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-warstwowo, albo w 
pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 
w/w. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów  lub pojedynczych rur.  
2.8.2.    Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
 
2.8.3.    Cegła kanalizacyjna  
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe 
mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,  o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
  
2.8.4.    Włazy kanałowe i stopnie   
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  
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2.8.5.    Wpusty z żeliwa sferoidalnego 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach  o wysokości 
maksimum 1,5 m.  
 
2.8.6.    Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  
je przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.  
 
2.8.7.    Cement 
 
Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się silosy   w ilości zapewniającej 
ciągłość robót. 
Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu 
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż  3 miesiące, zgodnie z BN-88/6731-08.  
 
2.8.8.  Drewno na rozpory 
 
Drewno należy układać na podkładkach izolujących od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy 
oddziela się przekładkami.  
 
3.   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 lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; 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, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Transport  rur kanałowych    
Rury PVC     mogą być przewożone dowolnymi środkami transport w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 
sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).  
 
4.2.  Transport kręgów  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2, 1,4 należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3.  Transport cegły kanalizacyjnej  
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samocho-dowego w jednej warstwie. 
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Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,  
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie  za pomocą urządzeń 
wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych.  
 
4.4.  Transport włazów kanałowych  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu.  
 
4.5.  Transport gruntu pochodzącego z wykopu  
Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie 
umieścić na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie 
przetransportować na miejsce przeznaczenia (wysypisko).  
W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m 
w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i powinien 
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
ilości mas ziemnych 
odległości transportu 
szybkości i pojemności środków transportowych 
ukształtowaniu terenu 
wydajności maszyn odspajających grunt 
pory roku i warunków atmosferycznych 
organizacji robót  
 
4.7.  Transport materiałów do zasypek  
Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
4.8.  Transport mieszanki betonowej 
 
4.8.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej  
a) Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
  
4.8.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
a) Środki transportu betonu 
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”) 
- ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
 
b) Czas transportu i wbudowania 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu;  
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. - przy temperaturze otoczenia: +5C do +15C, 
70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20C, 
30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30C. 
 
4.9.  Transport kruszywa  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.10.  Transport cementu i jego przechowywanie  
Dla cementu w workach - transport krytymi środkami transportowymi. 
Dla cementu luzem – transport cementosamochodami wyposażonymi we wsypy umożliwiające grawitacyjne  
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz posiadające możliwość plombowania wsypów i 
wysypów. 
 
4.11. Transport stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby nie była narażona na trwałe 
odkształcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami BHP i przepisami ruchu 
drogowego.   
 
4.12.  Transport drewna konstrukcyjnego  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed spadaniem 
lub przesuwaniem.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.  
 
5.3.  Roboty ziemne   

 
5.3.1.  Podłoże pod kanalizację deszczową  
 
Kanały deszczowe należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacją. 
Kanały  winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm.                   
Podłoże należy zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora.  
 
5.5.   Roboty montażowe  
 
5.5.1.  Warunki ogólne  
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.  
 
5.5.2.  Montaż rur przewodowych  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi 
przez producenta rur. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, 
aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury (oś i spadki) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze  od +5                               do 
+30oC. 
   
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne  
 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja przewiduje 
zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych   φ 1200 mm,   
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Studzienki składają się z następujących części: 
- dna studzienki, 
- komory roboczej, 
- płyty pokrywowej, 
- płyty odciążającej 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 

 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w 

wykopie wzmocnionym. 
b) Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 
c) Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub kinetami. 

Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek 
spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać na mokro z betonu 
hydrotechnicznego C30/37. 

d) Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy zastosować 
kręgi żelbetowe   1200  wg BN-86/8971-08. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i 
zatarte zaprawą cementową na gładko. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku 
studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.  Przejścia rur kanalizacyjnych z 
PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC o odpowiedniej średnicy. 

e) Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy  i D wg PN-
EN 124:2000. 

f) Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazowe   w odległościach 
pionowych 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować stopnie wg PN-68/H-
74086. 

  
5.5.4. Wpusty deszczowe 
 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg, powinny                 być  z 
wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego i osadnikiem. Konstrukcja studzienek winna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm 
poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust będzie podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej.  
 
5.5.5.   Izolacje przewodów i studzienek kanalizacyjnych  
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nie wymagają dodatkowych powłok antykorozyjnych. 
Powierzchnie rur z betonu sprężonego zaimpregnować oraz założyć powłokę  
epoksydowo – bitumiczną.  
Powierzchnie rur z betonowych oraz betonowe elementy studzienek, posiadają izolację fabryczne. uszkodzone 
fragmenty izolacji należy uzupełnić zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta  
 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
Rurociągi PVC należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna 
sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. 
Rury z betonu sprężonego zasypywać do wysokości 0,5 m gruntem niespoistym. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.  

 
Ogólne zalecenia zasypywania wykopów 

 

Obiekt 

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

materiał/grubość/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

podsyp-
ka 

obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsy-
pka 

obsypka zasypka 
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Przewody A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,00 
Przewody  
o głębokości 
góry obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 

* **  * **  

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

Komory, 
studnie 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
wys. 

studni 
1,0 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. 

studni 
1,0 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,0 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. 

studni 
1,0 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,0 
 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy zagęszczany 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta) minus (1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 
 
W przypadkach prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwą  zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione z Inżynierem.  
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Kontrola, pomiary i badania 
 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

- stref montażowych 
- dróg dowozu materiałów do stref montażowych 
- miejsc składowania materiałów 
- miejsc do składowania ziemi z wykopów.  
-  

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego wykonywania badań i pomiarów w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera, a kopie raportów z wynikami badań przekazywał będzie Inżynierowi 
w terminach określonych w PZJ.  
Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych  materiałów a w szczególności: 
 
1)  Roboty ziemne  
Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99. 
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m.  
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz badanie 
wykopów otwartych obudowanych w tym: 
a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych 

z dokładnością do 1 mm  
b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 

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

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

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

do 1 cm  
h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g)  
i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu  do powierzchni terenu, 

laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika zagęszczenia (ujęty w tabeli w punkcie 5.5.6.)  
Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 
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2)  Materiały 
 
Należy sprawdzić: 

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

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

a) kontroli jakości składników betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidłowego wykonania wszystkich robót 
betoniarskich  
b)kontroli jakości robót izolacyjnych   
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie     ich 
prowadzenia.  
Odbiory należy  przeprowadzać dla każdej warstwy i pokrycia osobno. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową (należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót izolacyjnych z dokumentacją Projektową i SST   oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych) 

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

- kontroli jakości robót izolacyjnych (sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Odbiory należy  przeprowadzać dla każdej warstwy i pokrycia osobno. 

 
 

3)   Roboty montażowe  
 
Kontrola w zakresie budowy przewodów i studzienek, badanie zgodności ułożenia przewodu  na podłożu wzmocnionym 
z Dokumentacją 

a) badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z 
dokładnością do 5 mm  

b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane w studzienkach z dokładnością do 1 mm, 
zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm  

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

d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją od zewnątrz i od wewnątrz  po próbie szczelności 
na infiltrację  

e) badanie połączenia rur wg wytycznych producenta rur  
f) badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg p.13 i 14 PN-EN 1610  
g) sprawdzenie lokalizacji studzienek i komór wg PN-B-10729:99.   
h) sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN – jw.  
i) sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   
j) sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne  
k) sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne  
l) sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od wewnętrznej 

powierzchni ściany  
m) sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów pionowych i 

poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni  
 
 
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
a) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±  

5 cm  
b) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m  
c) odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm  
d) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego         na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów – 5 cm  

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

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych     nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm  
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g) dopuszczalne odchylenie wymiarów w palnie studzienek i promieniu łuków kołowych od przyjętych  w 
dokumentacji nie powinno przekraczać ±  5 cm  

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

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

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

k) dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami – wg PN-EN 
1610. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót   
 
Jednostką obmiarową  jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy 
składowe obmierzone według innych jednostek: 
- wykopy - 1 m3 

- roboty betonowe (beton klasy C30/37 i C8/10) - 1 m3 

- roboty izolacyjne (bitumiczne) - 1 m2 

- wykonanie zabezpieczenia wykopów                                - 1 m  
- wykonanie zabezpieczeń wykopów 
  obudową samopogrążalną         - 1 m 
-     odpompowanie wody gruntowej z wykopu         - 1 m 
- roboty zbrojarskie (stal klasy A-I, A-II, A-IIIN) - 1 Mg 
- wykonywanie wylotu do cieku - 1 m3 

- wykonanie wlotu do kanału - 1 m3  
 
Jednostką obmiarową obiektów na sieci jest 1 komplet (szt.) i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzone według innych jednostek: 
- wykopy - 1 m3 

- zasypki - 1 m3  
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
 
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. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.  
    
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- odpompowanie wody gruntowej z wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- wykonanie deskowania, 
- przebieg betonowania, 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie zasypek, 
- wykonanie wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych, 
- wykonanie odwodnień liniowych, 
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej, 
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- próby szczelności kanałów, 
- wykonanie wylotów 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu, 
- odwóz nadmiaru gruntu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                         i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
- rysunek wytyczenia fundamentów i komór, 
- Dziennik Budowy. 

 
8.3.   Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, polegające na sprawdzeniu 

protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- badanie szczelności całego kanału. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(dokumentacji i szczelności przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania kanalizacji i w zależności od tego określić dalsze postępowanie.  
 
9.   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 wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 
-  zakup i dostawę materiałów, 
-  wykonanie robót przygotowawczych, 
-  nadzór właścicieli urządzeń podziemnych, 
-  zabudowa rur ochronnych, 
-  wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  wykonanie ewentualnych sączków drenarskich, 
-  montaż przewodów kanalizacyjnych, 
-  wykonanie studzienek i wpustów deszczowych, 
-  zasypanie i zagęszczenie gruntu, 
-  odwóz nadmiaru gruntu, 
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-  pomiary i badania, 
-  opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 
 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
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3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
10. PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie jakością. 
19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    

      skrawaniem. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  

Żwir i mieszanka. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  

 i transport. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 
10.2.       Inne dokumenty 
 
28. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 

Warszawa 1986 r. 
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II  
 - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych - Warszawa 1974 r.  
10.3.  Normy dotyczące części konstrukcyjnej kanalizacji  
30. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

Obliczenia statyczne i projektowanie.  
31. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
32. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
33. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
34. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   
35. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
36. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   
37. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
38. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
39. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
40. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
41. PN-H-84023/06         Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   
42. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
43. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
44. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
45. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
46. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
47. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 
antronem.  

 


