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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Szczegółowa Specyfikacja Teccniczna Wykonania i Odbioru Robót związanych 
z  rewaloryzacją terenu otoczenia Miejskiego Centrum Kultury „KASYNO” w Pionkach przy ul. Zakładowej 7.

2. STAN ISTNIEJĄCY.
2.1. Aktualne przeznaczenie terenu otaczają  cego budynek MCK   „  KASYNO" w strukturze   funkcjonalno-przestrzennej  
miasta Pionki.  
- Aktualnie teren otaczający obiekt MCK „KASYNO" znajduje się w obrębie południowej części Śródmieścia Pionek o
charakterze usługowo - mieszkaniowym jako odrębnej jednostki urbanistycznej obsługującej społeczność Miasta Pionki
i  jego strefy podmiejskiej. Z powyŜszych  względów docelowa rewaloryzacja otoczenia obiektu MCK  „KASYNO"
realizowana  równolegle  wraz  z  remontem  kapitalnym  tego  budynku  jest  niezbędna  i  uzasadniona  ze  względów
społecznych i reprezentacyjnych jako obiekt uŜyteczności publicznej a otaczająca go wielofunkcyjna otwarta przestrzeń
publiczna będzie posiadać charakter rekreacyjny dla wypoczynku świątecznego i codziennego dla mieszkańców miasta.
Ponadto docelowo obiekt MCK będzie stanowił atrakcyjny punkt programu Miasta Pionki ,na szlakach turystycznych w
rejonie Puszczy Kozienieckiej.
2.2. Zabudowa istnieją  ca w s  ą  siedztwie nieruchomo  ś  ci MCK.      
-od strony płn.-wsch. nieruchomość sąsiaduje z terenem Ośrodka Szkoleniowego w Pionkach Komendy Wojewódzkiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Warszawie.
-od strony płd. - wsch. , zespół budynków, indywidualnych garaŜy wieloboksowych dla samochodów osobowych.
-od strony płd.-zach.  ,  z ul.  Węglową,  po przeciwległej  stronie  tej  ulicy znajduje się teren b.  zakładu  Wytwórni
Chemicznej „Pronit" z dwukondygnacyjną zabudową administracyjno- socjalną.
-od  strony  płn.  -  zach.  ,  z  ul.  Zakładową,  po  przeciwległej  stronie  tej  ulicy  znajduje  się teren  osiedlowy  z
pięciokondygnacjową zabudowa mieszkaniową.
2.3. Komunikacja istnieją  ca i projektowana dla ruchu ko  ł  owego   Jezdnie i chodniki ulic otaczających teren MCK - bez
zmian z wyjątkiem konieczności  wprowadzenia pasa bezpieczeństwa wzdłuŜ ul.  Zakładowej  oraz usytuowania po
przeciwległej stronie tej ulicy, jednorzędowej zatoki parkingowej dla samochodów osobowych, wraz z budową
chodnika  dla  pieszych  wzdłuŜ u l .  Węglowej  -  w  granicach  opracowania  oraz  propozycja  wybudowania  zatoki
postojowej dla autobusów turystycznych i szkolnych - poza granicami opracowania.
2.4. Odwodnienie istnieją  ce i projektowane.      
Odprowadzenie  wód  opadowych  w  granicach  opracowania --  powierzchniowe  i  do  wpustów  zlewni  drogowej
otaczających ulic, naleŜy uzupełnić kanalizacją deszczową wokół  budynku  dla odprowadzenia wód opadowych z
układu rynien i air spustowych wielospadowych dachów oraz tarasów parteru i pietra budynku MC K (KASYNO)
2.5. Zieleń   istniej  ą  ca  
Istniejąca zieleń wysoka składa się głównie z gatunków drzew o charakterze zbliŜonym do  środowiska  leśnego
(pospolite- sosny, jesiony, olcha i samosiewy - klony jesionolistne) częściowo zdewastowane, niepielęgnowane , o
znacznym stopniu zuŜycia technicznego. Projektuje się częściowe uzupełnienie drzewostanu , uporządkowaniu niskiej
zieleni trawiastej  na terenie przestrzeni biologicznie czynnej  i  jednocześnie bezpośrednio wokół budynku w pasie
szerokości 3-5m wprowadza się zieleń ozdobną w postaci krzewów liściastych i iglastych oraz bylin , ze względów
estetycznych , reprezentacyjnych i naturalnego zabezpieczenia obiektu. Placyk gospodarczy z trzema pojemnikami
typu  „Koliber"  naleŜy otoczyć Ŝywopłotem formowanym (ligustr  posp.).  WzdłuŜ granicy  płd.-  wsch.  z terenem
zespołu garaŜowego wysoki Ŝywopłot formowany grabowy (do 6m), dla celów izolacyjnych.

6. STAN PROJEKTOWANY
Opracowany  projekt  zagospodarowania  rewaloryzacji  terenu  otoczenia  MCK  „KASYNO",  wraz  z  projektami
wykonawczymi branŜowymi,  drogowo-budowlanym, instalacji elektrycznej oświetleniowej i przebudowy zieleni,
stanowić będzie podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i kompleksową realizację tej inwestycji pod nazwą
"Rewaloryzacja Terenu Otoczenia Miejskiego Centrum Kultury w Pionkach"
W  nawiązaniu  do  ustaleń i  uzgodnień projektowych  zaprojektowano  następujące  główne  elementy  ww
zagospodarowania, w oparciu o główną oś kompozycyjną całości tego zamierzenia inwestycyjnego, przebiegającą w
nawiązaniu do warunków lokalnych jako przedłuŜenie osi wdłuŜnej istniejącego budynku MCK , jako dominatą
urbanistyczną z ekspozycją widokową od strony wjazdu z ul. Zakładowej , będącej jednocześnie główną ulicą w
tym rejonie , równoległą do ul. Radomskiej. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu ww budynku
MCK  docelowo  powinno  uzyskać charakter  skweru  miejskiego  ,  z  rozwinięciem  układu  kompozycyjnego
uwzględniającego otwarty dostęp dla mieszkańców miasta z preferencją ruchu pieszego tj. uŜytkowanie głównej
wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Zakładowej do ul. Węglowej wzdłuŜ  elewacji głównej od strony płn- wśch.
oraz elewacji bocznej płd-wsch. jako ciągu pieszo-jezdnego z towarzyszącymi pasami bezpieczeństwa o szerokości
0,75m placyków przedwejściowych oraz chodników dla pieszych wokół budynku i alei spacerowych na terenach ,
zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi.
Drugim głównym elementem przestrzeni publicznej jest projektowane wydzielenie na osi  tarasu parteru jej fragmentu
zakończonego projektowaną pergolą. Wydzielenie tego fragmentu przestrzeni o charakterze wielofunkcyjnym umoŜliwi
organizację atrakcyjnych otwartych imprez plenerowych jak np. występy estradowe , zabawy taneczne , kino letnie ,
telebim - z odpowiednią organizacja widowni oraz sezonowego ogródka kawiarnianego
Projektowane nawierzchnie  ciągu pieszo jezdnego oraz chodników i  alei  okólnej  dla pieszych naleŜy wykonać z
naturalnych materiałów szlachetnych jak kostka brukowa . płyty chodnikowe , krawęŜniki i obrzeŜa - z granitu szarego z
uwzględnieniem  rozwiązań  kolorystycznych  i  fakturowych  .  zgodnie  z  rysunkami  detalu  urbanistyczno-



architektoniczneyo  Istniejąca droga dojazdowa wewnętrzna (ppoŜ)  i  stanowiska  postojowe sam.  os.  o nawierzchni
betonowej z trylinki - do rozbiórki.
Zachowany  pierwotny  fragment  drogi  dojazdowej  o  nawierzchni  z  kostki  bazaltowej  8  x  8  cm  ,o  charakterze
zabytkowym - do adaptacji i remontu.
Zatoki postojowe dla samochodów osobowych i autobusów oraz chodniki dla pieszych wzdłuŜ ul.  Węglowej naleŜy
wykonać o nawierzchni z kształtek betonowych typu „Bełhaton" oraz krawęŜników drogowych i obrzeŜy betonowych.
Projektowana alejka spacerowa nr6 oraz placyk rekreacyjny ogródka Cafe - o nawierzchni mineralnej .

PoniŜsze  opracowanie  nie  obejmuje  wykonania  mozaiki  z  herbem  miasta  oraz  pylonu  informacyjno
reklamowego, które naleŜy wykonać wg oddzielnego opracowania.



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót .
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

NUMER
SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBÓT

SST.III.1 45111800-8 Roboty rozbiórkowe
SST.III.2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne
SST.III.3 45233320-8 Fundamentowanie dróg – warstwa odcinająca
SST.III.4 45233320-8 Fundamentowanie dróg – podbudowa betonowa
SST.III.5 45233320-8 Fundamentowanie dróg – podbudowa tłuczniowa
SST.III.6 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni – kostka kamienna
SST.III.7 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni – płyty kamienne
SST.III.8 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni – kostka brukowa
SST.III.9 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni – krawęŜniki kamienne
SST.III.10 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni – krawęŜniki betonowe
SST.III.11 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni – obrzeŜa betonowe
SST.III.12 45262300-4 Betonowanie
SST.III.13 45262310-7 Zbrojenie
SST.III.14 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
SST.III.15 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
SST.III.16 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody

burzowej

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robót, ustalenia dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie.
1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. InŜynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
1.4.7.   Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika
projektu.
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 InŜyniera/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)  Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c)  Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe
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 podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa   mrozoochronną   -   warstwa,   której   głównym   zadaniem   jest   ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu, h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia
przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej, i)   Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca 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. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.22. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜały pod nawierzchnia do głębokości przemarzania.
1.4.23. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona
w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika projektu, 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/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego
połączenia.
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.30. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego.
1.4.31. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju
niosącego.
1.4.32. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni
dołem oddzielającej ruch kołowy od aichu pieszego.
1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.34. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.35. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami



InŜyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
-   Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
-   Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy").
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a)  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez



InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami   lub   substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)  moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 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 uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe,
ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim
przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InŜyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegaj ą odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania
niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy
zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne
urządzenia towarzyszące, o ile warunki kontraktu przewidują realizację.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła
uzyskaj ą zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w
związku z dostarczeniem materiałów do robót.



Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone w
miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swojąjakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia   sprzętu   przy
wykonywanych   robotach,   Wykonawca   powiadomi   InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
InŜyniera/Kierownika projektu 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 przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające
tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu



pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-   sposób zapewnienia bhp,
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-   wykaz osób odpowiedzialnych za . jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-   wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 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 załoŜoną 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 InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.



InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia
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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera/Kierownika
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej
woli.   Koszty   tych   dodatkowych   badań   pokrywa   Wykonawca   tylko   w   przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu
InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sarn lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-   Polską Normą lub
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
InŜynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(l) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-   datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-   uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu,
-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-   inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
ksiąŜki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f)   korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu
na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
InŜyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii
osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera/
Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InŜyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe  specyfikacje techniczne  (podstawowe z  dokumentów umowy  i  ew. uzupełniające lub zamienne),



3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy, -   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne .
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414 z późniejszymi zmianami).
2.   Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138. póz. 1555).
3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymógow określonych prawem polskim.



III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

         BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111000-8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami rozbiórkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
następujących robót:

-DemontaŜ istniejącego ogrodzenia.
-Rozebranie obiektów kubaturowych
-Rozebranie nawierzchni 
-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
W robotach rozbiórkowych materiały nie występują
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
1.wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,
-przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z materiałów z rozbiórki,

-zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem
wykonywania prac, 
-pracowników zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p.,
-znajdujące się w pobliŜu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
-przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,
-wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk
materiałów nadających się do ponownego uŜycia,
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach
zagroŜenia nie ma osób postronnych,
-przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
ogólnie obowiązujące,
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru



2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne – KOD CPV 45111200-0
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
-Wykopy i zasypki związane z  budową schodów zewnętrznych i ogrodzenia
-Korytowanie pod nawierzchnie drogowe  z odwozem nadmiaru gruntu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.
2.2. Do zasypywania wykopów  moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
2.3. Dopuszcza się wznoszenie nasypów jedynie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu to znaczy takich,
które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205;1998.
oraz ewentualne dodatkowe wymagania określone w specyfikacji i są zaakceptowane przez 
InŜyniiera. Akceptacja następuje na bieŜąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przekładanych przez
Wykonawcę badań laboratoryjnych.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu gwarantującego przeprowadzenie robót
ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji.
4. Transport
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w
obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez InŜyniera.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy obiektowe
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
10.JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp:
–w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
–w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
11.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
–w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód
opadowych
–naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyleń



–stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.2. Zasypki wykopów obiektowych
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby
normalnej Proctora.
(5)Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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5.2     Odwodnienie pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w projekcie
przebudowy urządzeń, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód opadowych
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania
robót spadki poprzeczne i podłuŜne zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.
5.2.1    Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w Rysunkach nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.3     Wykopy w gru ntach I- V kat.
5.3.1    Zasady prowadzenia robót
Wykonawca powinien wykonać wykopy w taki sposób aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypów są
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Rysunków i Specyfikacji. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie
gruntów naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.3.2   Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (ls), podane w tabeli 1
Tabela 1-Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa korpusu Minimalna wartość ls dla dróg:

Ruch cięŜki i bardzo cięŜki

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.00

Na  głębokości  od  20  do  50  cm   od
powierzchni korony robót ziemnych

1.00

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed



ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości ls, podanych w tabeli j.w.
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyŜszej tabeli nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoŜa, umoŜliwiające
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania metody, o ile nie są określone
w S , proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi.
5.3.3   Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
5.3.4   Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ 10 cm. RóŜnica w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie
moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć
wyraźnych załamań.
5.4     Wykonanie nasypów
5.4.1    Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
5.4.1.1 Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie
podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest
mniejsza niŜ określona w poniŜszej tabeli, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie
zostało spełnione. Nie dotyczy to
powierzchni podłoŜa
Tabela 2 -
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0.5 m od powierzchni terenu
Nasypy o wysokości Minimalna wartość ls dla dróg:

Ruch cięŜki i bardzo cięŜki
do 2 rn 0,97
ponad 2 metry 0,97

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoŜa, to naleŜy
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia.
5.4.2   Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w
pkt. 2.
5.4.3   Zasady wykonywania nasypów
5.4.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono w
Rysunkach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InŜyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać następujących zasad :
(a) Nasyp naleŜy formować na starannie przygotowanym i zagęszczonym podłoŜu zgodnie z Rysunkami oraz
uwzględnieniem robót przewidzianych
(b) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny
być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
(c)  Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i sprzętu
uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
(d) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej
szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
(e)  Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze
spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne
gromadzenie się wody.
(f)   Górną warstwę nasypu o grubości 0.5 m naleŜy wykonać z gruntu przepuszczalnego
(g)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.
5.4.3.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągniecie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalna, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 % jej wartości
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i
powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu
JeŜeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umoŜliwia wznoszenie nasypu o właściwościach
określonych w Rysunkach, na przykład poprzez wbudowanie mokrego gruntu
imędzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalności, to moŜe on wystąpić do InŜyniera o
wydanie odpowiedniego zezwolenia.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu



po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
Powierzchnie nasypów i wykopów uformowane z gruntów podatnych na uplastycznienie naleŜy chronić przed
destrukcyjnym oddziaływaniem ruchu pojazdów przez ułoŜenie mat z geowłókniny.
5.4.3.3 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w niskiej temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem
lub lodem.
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac naleŜy
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeŜeli warstwa nie zagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani
układać na niej następnych warstw.
5.4.4   Zagęszczenie gruntu
5.4.4.10gólne zasady zagęszczania gruntu
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej  po jej rozłoŜeniu,  powinna  być zagęszczona z  zastosowaniem   sprzętu
odpowiedniego  dla   danego  rodzaju .gruntu   oraz  występujących warunków. RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
W     rejonie    obiektów    budowlanych    sąsiadujących    z     Robotami,    zagęszczenie wbudowywanego gruntu
naleŜy wykonać bez uŜycia cięŜkiego sprzętu wibracyjnego. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien
uzyskać opinię rzeczoznawcy dotyczącą warunków prowadzenia robót w pobliŜu istniejących zabudowań.
5.4.4.2 Grubość warstwy
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia
gruntu oraz załoŜonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zagęszczenia zgodnie z zasadami podanymi w p.
5.5.4.5.
5.4.4.3 Wilgotność gruntu
Wilgotność. gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancja ± 20% jej
wartości
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 % jej wartości to
wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody.
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 20 % jej wartości, grunt naleŜy osuszyć w
sposób mechaniczny lub chemiczny ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.
JeŜeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zbliŜona do
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności
gruntu.
Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 6.2.5.1.
5.4.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe
określenie wskaźnika zagęszczenia ls według BN-77/8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 3.
Tabela 3 - Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartość ls dla dróg:

Ruch cięŜki i bardzo cięŜki
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

NiŜej  leŜące  warstwy  nasypu  do głębokości     od
niwelety     robót ziemnych:
- 1,2 m (inne drogi)

1.00

JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02,
nie powinna być większa od 2.2
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne
zagęszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować
nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.



5.4.4.5Próbne zagęszczenie
O ile zaŜąda tego InŜynier, Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia
grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą być
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez InŜyniera.
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m2 powinno być
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości 3,5 - 4,5
metra kaŜde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość, z tym, Ŝe
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p 5.5.4.3.. Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej
zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyn naleŜy określić wskaźniki
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych.
powinny umoŜliwi ć ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w tabeli 3 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.
5.4.4.6 Dokładność wykonywania nasypów
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ 10cm.
RóŜnica Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1cm i -3cm.
Szerokość nasypu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a krawędzie korony nie
powinny mieć wyraźnych załamań.
Pochylenie skarp nasypu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10 % jego wartości, wyraŜonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie moŜe przekraczać 10
cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez InŜyniera.
5.5     Odkłady
5.5.1 Warunki ogólne
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli:
(a) stanowią   nadmiar   objętości   w  stosunku   do   objętości   gruntów   przewidzianych   do wbudowania
(b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy
drogowej
(c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopów
Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków wówczas, gdy zostało to
jednoznacznie określone w Rysunkach, harmonogramie robót lub przez InŜyniera.
5.5.2   Lokalizacja odkładu.
JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny
być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodne z Rysunkami i odpowiednimi
zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami InŜyniera. JeŜeli nie przewidziano
zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te naleŜy przewieźć na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez InŜyniera. NiezaleŜnie od tego Wykonawca musi uzyskać
zgodę właściciela terenu oraz odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego.
O ile odkład zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciąŜają Wykonawcę.
5.5.3   Zasady wykonywania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w Rysunkach lub przez InŜyniera. JeŜeli nie określono inaczej , naleŜy
przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-01, to
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 metra, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5%.
Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny
być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w
tym zakresie w Rysunkach, S lub przez InŜyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki określone w p.
5.5.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót
pomiarowych i przygotowawczych.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich
wyników do InŜyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, w tym celu wykonawca zapewni fachową obsługę
laboratoryjną.



InŜynier moŜe pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki niezaleŜnych badań wykaŜą, Ŝe wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe
polecić Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo
moŜe opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi Specyfikacjami.
Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez
Wykonawcę. 
6,2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1    Dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać do:
»   dziennika laboratorium Wykonawcy
•   dziennika budowy
•   protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu
6.2.2   Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z Rysunkami. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na :
•   właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
•   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
6.2.3   Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
(a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
(b) zapewnienie stateczności skarp,
(c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu
(d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
(e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5,3.2.
6.2.4   Sprawdzenie jakości wykonania dokopu (ukopu)
Sprawdzenie jakości wykonania dokopu i polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt.
5. Niniejszej Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
(a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w niniejszej Specyfikacji i Rysunkach,
(b) zachowaniu kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
(c) odwodnienia,
(d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu,
6.2.5   Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
Sprawdzenie   jakości   wykonania   nasypów   polega   na   kontrolowaniu   zgodności   z wymaganiami
określonymi w p. 2, 3 oraz 5 niniejszej Specyfikacji i w Rysunkach. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
(a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
(b) badania prawidłowego wykonania poszczególnych warstw nasypu,
(c) badania zagęszczenia nasypu,
(d) pomiary kształtu nasypu.
(e) pomiary osiadań podłoŜa nasypów posadowionych na gruntach słabonośnych
6.2.5.1 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej
z nowego źródła jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3.
W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości:
•   skład granulometryczny, według PN-88/B-04481,
•   zawartość części organicznych według PN-88/B-04481,
•   wilgotność naturalną według PN-88/B-04481,
•   wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego według PN-88/B-04481,
•   granicę płynności według PN-88/B-04481,
•   kapilarność bierną według PN-60/B-04493.
6.2,5,2Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
(a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie,
(b) odwodnienia kaŜdej warstwy,
(c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ
jeden raz na 500 m2 warstwy,
(d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według punktu 5.
(e) przestrzegania ograniczeń określonych w punkcie 5. dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i
mrozów.
6.2.5.3 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w tablicach 2 i 3.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, a oznaczenie
modułów odkształcenia według normy BN-64/893-1-02, Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:
•   jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia wartości ls,
•  jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego
i wtórnego modułu odkształcenia,
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera



wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5.4 Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
•   prawidłowości wykonania skarp,
•   szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Rysunkach oraz w punkcie 5.4.4.6.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w
Rysunkach.
6.2.6 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2. oraz 5.5
niniejszej Specyfikacji.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na :
(a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
(b) odpowiednie wbudowanie gruntu
(c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odklaću
6.3     Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego
6.3.1 Cel i zakres badań
Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z
Rysunkami, S oraz wskazówkami InŜyniera. Sprawdzenia dokonuje InŜynier na podstawie dokumentów
kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych w
wybranych losowo punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru korpusu
ziemnego wchodzi sprawdzenie :
(a) dokumentów kontrolnych
(b) przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego
(c) spadków podłuŜnych korpusu i rowów,
(d) zagęszczenia gruntów
(e) wykonania i umocnienia skarp,
(f) odwodnienia Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności InŜyniera.
6.3.2   Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy :
(a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w stosunku do
Rysunków,
(b) dzienników budowy
(c) dzienników laboratorium Wykonawcy,
(d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
(e) atestów materiałów geotekstylnych
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości robót. Ponadto
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego
modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania próbek.
6.3.3   Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów
i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym
100 m, co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niŜ 100 m, a takŜe w miejscach, które budzą wątpliwości.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Rysunków nie mogą przekraczać określonych poniŜej wartości
dopuszczalnych :
•   pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm
•   pomiar szerokości dna rowów 5 cm
•   pomiar głębokości rowów 5 cm
•   pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego       +1 cm i -3 cm
•   pomiar pochylenia skarp 10%  wartości  pochylenia  wyraŜonego
tangensem kąta
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać określonych poniŜej
wartości dopuszczalnych :
•   pomiar równości korony korpusu 3 cm
•   pomiar równości skarp 10 cm
6.3.4   Sprawdzenie spadków podłuŜnych trasy drogowej,
Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu. Odchylenie
rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ + 1 cm i-3 cm.
6.3.5   Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do
głębokości około 1.0 metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole w zagęszczenia gruntów w górnej
warstwie korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych w pkt. 5.4.4.4. i 6.2.5.3.
6.3.6   Sprawdzenie skarp



Sprawdzenie wykonania skarp naleŜy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z Rysunkami. Dopuszczalne
odchylenie od wymaganego pochylenia oraz równości skarp podano wp.6.3.3.
6.3.7   Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiarów według p. 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych elementów odwodnienia z
Rysunkami.
7.         OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu.
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.
8.         ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w OST 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, S i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek, opłatę utylizacyjną
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
-  profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
-  przeprowadzenie   pomiarów   i   badań   laboratoryjnych   ,   wymaganych  w  specyfikacji technicznej,
-  rozplantowanie urobku na odkładzie ,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie  gruntu  z  ukopu  lub/i  dokopu, jego  odspojenie  i załadunek na  środki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagęszczenie gruntu,
-  profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
-  rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie   pomiarów   i   badań   laboratoryjnych   wymaganych   w   specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-81 /B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-68/B-06050       Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazowego.
PN-55/B-04492       Grunty budowlane, Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
wodoprzepuszczalności.
BN-64/8931-02        Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą.
BN-75/8931-03        Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni
podatnych
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu..
PN-S-02205;1998      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-67/8936-01        Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania
odbioru.



BN-76/8950-03        Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatości.



3. Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieŜek ruchu pieszego 

   ( Warstwy odcinające i odsączające)  KOD CPV - 45233300-2 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw odsączających i odcinających. 
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy
realizacji robót przy remoncie nawierzchni.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstw
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano OST.
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania warstw odsączających są piaski, Ŝwiry i mieszanki
 2.3. Wymagania dla materiałów
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-1 1113 [5] dla gatunku l i 2.
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
−tłuczeń od 0 do 31,5 mm
Woda - NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu :
a.równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki, 
b.walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych
powinny być zastosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone dziale „Roboty ziemne" .Warstwy odcinająca i
odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez InŜyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości
powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej
zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku
jej górnej krawędzi.



Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na
metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo
naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane
w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
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 InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
kruszywa określone w p. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica l.
Tablica l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp. Wyszczególnienie badań i

pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *} 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie    osi    w
planie *'

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2

8 Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1



cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną
grubość tych warstw.
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 tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt  Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być
mniejszy od 1.
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normąBN-64/8931-02 [6],
nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
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 OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 warstwy odcinającej podano w pkt. 5
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz. zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz. zawartości siarki metodą bromową 
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz. rozpadu krzemianowego 
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz. rozpadu Ŝelazawego 
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13.PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18.PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19.PN-B-30020 Wapno 
20.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23.PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
24.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜenia płytą
31.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plantografem i łatą 
32.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnym ugięciomierzem belkowym 
33.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



4. Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieŜek ruchu pieszego 

   ( Podbudowa betonowa)  KOD CPV - 45233300-2 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania stosowaną jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
-   podbudowę pomocniczą,
-   podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6 MPa i nie większej niŜ 9 MPa, stanowi fragment nośnej
części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od
5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
2.2. Cement
NaleŜy stosować cementy powszechnego uŜytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5

-•j
j

Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niŜ: 75

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: 10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować:
-   Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],
-   piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
-   kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
-   kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
-   kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niŜ 4 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo ŜuŜlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i
Ŝelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy naleŜy stosować wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować
wodociągową wodę pitną.
2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
-   preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
-   folie z tworzyw sztucznych,
-   włókniny według PN-P-01715:1985 [19],
-   piasek i woda.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu



Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-   wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje
dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ±
2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody,
-   przewoźnych zbiorników na wodę,
-   układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
-   walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
-   zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem naleŜy przewozić
cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.
Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników
i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez InŜyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
-     doborze kruszywa do mieszanki, doborze ilości cementu,
-     doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku l i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%)

63 _ 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2 do 12 od 4 do 13
0,125 od 0 do 5 od 0 do 5

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duŜy cylinder, metoda II).
5.3. Właściwości chudego betonu.
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250[10]

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ: 9 PN-B-06250 [10]

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości,
%, nie więcej niŜ:

20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 5°C i
wyŜsza niŜ 25° C oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte.
5.5. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w



dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej naleŜy wytwarzać w
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie podbudowy z chudego betonu naleŜy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się po
prowadnicach.
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe odbywać się tylko w wyjątkowych
wypadkach, określonych w SST i za zgodą InŜyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy
wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy moŜna przystąpić po odbiorze jej przez InŜyniera.
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 maksymalnego
zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duŜy cylinder
metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją+ 10% i - 20% jej wartości.
5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na całej szerokości koryta.
JeŜeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i l m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej
grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te naleŜy wyciąć tak, aby cała
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich
szerokości powinien być nie większy niŜ od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie moŜna ułoŜyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: membrany z polimeroasfaltu,
-     geowłókniny  o  odpowiedniej   gęstości,  wytrzymałości,  grubości   i  współczynniku wodoprzepuszczalności
poziomej i pionowej,
-     warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
5.10. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład co najmniej
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga kaŜdorazowej zgody
InŜyniera.
Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.
5.11. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
-   stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
-   określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy zagęszczonej,
-   określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , rozkładania i zagęszczania
, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niŜ
200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez InŜyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami.
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.



Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli wystąpi
moŜliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-
asfaltowej.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3
niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.
6.3.2. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa naleŜy określić przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej partii. Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Minimalne
ilości badań na
dziennej działce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy na
jedno badanie

1 Właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa i przy
kaŜdej zmianie kruszywa

2 Właściwości wody dla kaŜdego wątpliwego źródła

3 Właściwości cementu d la kaŜdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego
betonu;            po   7 dniach po 28 dniach

3 próbki 3
próbki

400 m2

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu

w przypadkach wątpliwych i na
zlecenie InŜyniera

6.3.3. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Właściwości cementu
Dla kaŜdej dostawy cementu naleŜy określić właściwości podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie naleŜy
wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [l 1]. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być
zgodna z receptą.
6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu
Wilgotność   mieszanki   chudego   betonu   powinna   być   równa   wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z
tolerancją+ 10%, - 20% jej wartości.
6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ
0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II),
według PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu
Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z
dokumentacją projektową z tolerancją ± l cm.
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań
naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w



tablicy 4.
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normąPN-B-06250:1988
[10].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres
badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu
Lp. Wyszczególnienie badań i

pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
kaŜdym pasie ruchu

-> j Równość poprzeczna 1 0 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*^ 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe

6 Ukształtowanie osi w planie*'

Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla
pozostałych dróg co 1 00 m

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 1 00 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją+ 10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości
warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
normąBN-68/8931-04 [23].
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą
przekraczać:
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej,
-    15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
-   dla podbudowy zasadniczej ± l cm,
-   dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-   oznakowanie robót,
-   dostarczenie materiałów,
-   wyprodukowanie mieszanki,
-   transport na miejsce wbudowania,
-   przygotowanie podłoŜa,
-   dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
-   rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki,



-   ewentualne nacinanie szczelin,
-   pielęgnacja wykonanej podbudowy,
-   przeprowadzenie   pomiarów   i  badań   laboratoryjnych,   wymaganych   w   specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.     PN-EN 196-1:1996        Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
2.     PN-EN 196-2:1996        Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3.     PN-EN 196-3:1996        Metody   badania   cementu.   Oznaczanie   czasu   wiązania i stałości objętości
4.     PN-EN 196-6:1996        Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5.     PN-EN 197-1:2002        Cement.Część   1:   Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku
6.     PN-EN 206-1:2000        Beton.   Część    1:    Wymagania,   właściwości,   produkcja i zgodność
7.    PN-EN 480-11:2000      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
charakterystyki     porów     powietrznych     w stwardniałym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-B-06250:1988          Beton
zwykły
11.    PN-B-06714-15:1991     Kruszywa     mineralne.      Badania.      Oznaczanie

składu ziarnowego
12.    PN-B-06714-37:1980    Kruszywa     mineralne.     Badania.     Oznaczanie     rozpadu krzemianowego
13.    PN-B-06714-39: 1978   Kruszywa    mineralne.     Badania.     Oznaczanie    rozpadu Ŝelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Ŝwir i mieszanka
Kruszywa  mineralne.   Kruszywa  łamane  do  nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla wielkopiecowego
kawałkowego Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Włókniny.   Zestawienie
wskaźników   technologicznych   i uŜytkowych oraz metod badań
Drogi   samochodowe.    Podbudowa   z   chudego   betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe  i  lotniskowe.   Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną. Cement. Transport i przechowywanie Drogi    samochodowe.
Pomiar    równości    nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM,
Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

8. PN-EN934-2:1999

9. PN-B-04481:1988

14. PN-B-11111: 1996

15. PN-B-11112: 1996

16. PN-B-11113: 1996

17. PN-B-23004: 1988

18. PN-B-32250: 1988

19. PN-P-01715 : 1985

20. PN-S-96013 : 1997

21. PN-S-96014 : 1997

22. BN-88/6731-08

23. BN-68/8931-04



5. Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieŜek ruchu pieszego 

   ( Podbudowa tłuczniowa)  KOD CPV - 45233300-2 
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudów
z tłucznia kamiennego i obejmuje:
Warstwy i grubości podbudów wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenie podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw
nośnych z tłucznia klińca kamiennego.
1.4.2.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Wymaganiach ogólnych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych
2.MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano Wymaganiach ogólnych
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy  z tłucznia , wg PN-S-96023 (9) , są:
kruszywo łamane zwykłe : tłuczeń i kliniec , wg PN-B-11112 (8) ,
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania .
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć , następujące rodzaje kruszywa , według PN-B-11112 (8) :
tłuczeń od 31,5mm do 63mm ,
kliniec od 20 mm do 31,5mm ,
kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20 mm.
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do wykonania  podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród
wymienionych w PN-S-96023 (9)  Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN-B-11112 (8) ,
określonymi dla klasy co najmniej II- dla podbudowy zasadniczej.
Do podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co najmniej II klasy.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 1 . Wymagania dla tłucznia i klińca , wg PN-B-11112 (8)           

L. p. Właściwości Klasa II Klasa III
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles , wg PN-B-06714-42 (7) :

po pełnej liczbie obrotów,% ubytku masy , nie więcej niŜ:
w tłuczniu
w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów ,  % ubytku masy w stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów , nie więcej niŜ :

35
40

35 30

50
50

35

2 Nasiąkliwość , wg PN-B-06714-18 (4) , % mm , nie więcej niŜ :
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
dla kruszyw ze skał osadowych 

2,0 3,0

3 Odporność na działanie mrozu , wg PN-B-06714-19 (5) , %
Ubytku masy , nie więcej niŜ :
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody
bezpośredniej , wgPN-B-06714-19 (5) i PN-B-11112 (8) , % ubytku
masy, nie więcej niŜ :
w klińcu
w tłuczniu

30
nie bada się

nie bada
się
nie bada
się 

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Wymaganiach ogólnych
3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu :



-  dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,
-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Wymaganiach Ogólnych.
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano Wymaganiach ogólnych
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Podbudowa tłuczniowa będzie ułoŜona na warstwie odcinającej z piasku.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową .
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
5.3.1. Dolna warstwa podbudowy.
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 10 cm. Kruszywo grube powinno
być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości  Grubości rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną 
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być zagęszczone. 
5.3.2. Górna warstwa podbudowy.
Po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zagęszczenia naleŜy uŜyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 Kn/m2 .Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować
warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania  robót  w celu akceptacji .
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3 i tablicy 1  niniejszych ST.
6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy  powinny być zgodne  z dokumentacją projektową z tolerancją 0,2% 
6.3.2. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ :
- dla podbudowy zasadniczej   2 cm ,
- dla podbudowy pomocniczej +1cm , -2 cm .
6.3.3.. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie  Zbn-64/8931-02 .
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności , podane w tablicy 5.
Tablica 5 . Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu

Kategoria
Minimalny moduł odkształcenia mierzymy przy uŜyciu płyty średnicy
30 cm (MPa)

Pierwotny MI
E Wtórny MII

E

Ruch lekki
Ruch lekko średni

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm , powinien być większy
od 50 Mpa.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe , gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia MII

E do
pierwotnego modułu odkształcenia MI

E jest nie większy od 2,2 .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych
7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest
dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
Jednostka obmiarowa dla podbudowy 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST  jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem



tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
 PN-B-11112       Kruszywo mineralne.  Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023        Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  kamiennego 
BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą



6. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

      ( Nawierzchnia z kostki kamiennej ) KOD CPV - 45233200-1
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem chodnika z kostki kamiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy
realizacji robót – nawierzchnie z kostki kamiennej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, Wymaganiach ogólnych.
2.2. Kostka kamienna
Do wykonania chodnika moŜna stosować kostkę kamienną nieregularną według PN-B-11100[8].
W zaleŜności od jakości surowca skalnego uŜytego do wyrobu kostki, rozróŜnia się dwie klasy kostki: klasę I, klasę
II.
W zaleŜności od dokładności wykonania rozróŜnia się trzy gatunki kostki: 
-   gatunek l,
-   gatunek 2,
-   gatunek 3.
W   zaleŜności   od   wymiaru   zasadniczego   (wysokość   kostki),   rozróŜnia   się następujące wielkości kostki
nieregularnej - 5, 6, 8 i 10 (cm).
2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne 2.3.1. Kształt i wymiary
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek l.

Rysunek l. Kształt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica l. Tablica l. Wymiary kostki
nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla

gatunku (cm)

5   |   6 8  j 10 1 2 3

Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0

Stosunek    pola     powierzchni     dolnej
(stopki) do górnej (czoła) nie mniejszy niŜ

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

Nierówności powierzchni górnej (czoła),
nie większe niŜ

- - - - ±0,4 ±0,6 ±0,8

Wypukłość   powierzchni    bocznej    nie
większa niŜ

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

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

- - - - ±6 ±8 ± 10



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

- - - - ±6 ±8 ± 10

Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroŜa powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niŜ 0,6 cm.
Kostka moŜe mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niŜ pół wymiaru wysokości
(a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a).
2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobraŜone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymałościowe przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa Badania według

I II

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

160 120 PN-B-04110[3]

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w
centymetrach, nie więcej niŜ

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

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

12 8' PN-B-04115[5]

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej
niŜ

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

5 Odporność na zamraŜanie nie bada
się

całkowita PN-B-04102 [2]

2.3.3. Składowanie kostki
Kostkę nieregularną moŜna składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna przekraczać l m.
2.4. Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania
spoin piaskiem zaleca się stosowanie piasku zawierającego 5% gliny.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [6].
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5",
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [11].
2.6. Woda
Woda powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [IOJ.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
OgóJne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika
Wykonawca przystępujący do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-   betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
-   ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
-   wibratorów płytowych,
-   drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
OgóJne wymagania dotyczące transportu podano w 
4.2. Transport kostki kamiennej
Kostki drogowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę nieregularną przewozi się luźno
usypaną.
4.3. Transport pozostałych materiałów



Piasek moŜna przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [l l J.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto    wykonane    w   podłoŜu   powinno   być   wyprofilowane   zgodnie   z projektowanymi   spadkami
podłuŜnymi   i   poprzecznymi   .
Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa w korycie nie moŜe być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Warstwa odsączająca
Warunki wykonania warstwy odsączającej podano w SST III.8
5.4. Podsypka
MoŜna stosować następujące rodzaje podsypki:
-   podsypkę cementowo-Ŝwirową,
-   podsypkę cementowo-piaskową,
-   podsypkę Ŝwirową lub piaskową.
Rodzaj i grubość podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera.
Podsypka powinna być zagęszczona w stanie wilgotności optymalnej i wyprofilowana.
5.5. Układanie chodnika z kostki kamiennej
Kostkę moŜna układać w róŜne desenie:
-   deseń rzędowy prosty,
-   deseń rzędowy ukośny,
-   deseń łukowy.
Deseń chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy róŜnych
wymiarach kostki zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania
kostek przy krawęŜnikach.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać
co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej moŜna układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeŜeli
temperatura otoczenia jest +5° C lub wyŜsza. JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od O do
+5° C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym
przewodniku ciepła.
Kostka powinna być po ułoŜeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe.
5.6. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Stosuje się następujące rodzaje wypełniania spoin:
-   zaprawą cementowo-piaskową,
-   piaskiem.
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy stosować, gdy kostka nieregularna układana jest na
podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej układanej na podsypce Ŝwirowej lub piaskowej.
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objętościowym.
Głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową nie powinna być mniejsza niŜ 5 cm.
5.7. Pielęgnacja chodnika
Chodnik z kostki o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową po ich wykonaniu, naleŜy pokryć
warstwą wilgotnego piasku o grubości l do 1,5 cm i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Chodnik z kostki o spoinach wypełnionych piaskiem moŜna oddać do uŜytku zaraz po ich wykonaniu.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do budowy
chodnika z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. Badania powinny
obejmować:
a) badania kostek kamiennych, które naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100 [8],
b) badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej
SST.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy wykonywać następujące badania kontrolne:
a)  sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
-   głębokości koryta:
-   o szerokości do 3 m: ±1 cm,
-   o szerokości powyŜej 3 m:        ±2 cm,
-   szerokości koryta: ± 5 cm.
b) sprawdzenie warstwy odsączającej, 
c)  sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych i porównaniu z
dokumentacją projektową,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-   dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-   wykonanie koryta,
-   e w. wykonanie warstwy odsączającej,
-   przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem,
-   ułoŜenie chodnika z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,
-   pielęgnację chodnika,
-   przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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
uderzenia (zwięzłość)
6.     PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
8.     PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa
9.     PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
10.   PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
l1.     BN-88/6731 -08     Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.



7. NAWIERZCHNIE Z PŁYT KAMIENNYCH  

            Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

      ( Nawierzchnia z płyt kamiennych) KOD CPV - 45233200-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt kamiennych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy
realizacji robót..
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z
płyt kamiennych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych wymiarów i
kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.
I.3.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
2.2. Plyty chodnikowe kamienne
2.2.1. Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt
Płyty chodnikowe kamienne mogą być wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub z innych materiałów
kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i SST.
W zaleŜności od sposobu obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura płyt moŜe być: łupana, piłowana lub
groszkowana.
Płyty powinny odpowiadać wymaganiom BN-86/6747-06 [7J.
Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica l.
Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.
Tablica l. Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7J
Lp. Cechy Płyty kamienne z

granitu sjenitu piaskowca

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia
wodą, MPa, nie mniej niŜ

100 100 51

2 Wytrzymałość    na    ściskanie    po    badaniu
mrozoodporności, MPa, nie mniej niŜ

80 80 45

3 Ścieralność  na   tarczy Boehmego  w stanie
nasycenia wodą, cm, nie więcej niŜ

0,75 0,75 1,0

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ 0,5 0,5 5,0

5 Odporność  na  zamraŜanie,  w cyklach,  nie
więcej niŜ

25 25 25

6 Odporność na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej w środowisku o zawartości SO2,
w mg/m3

od 10 do 200 od 0,5 do 10

Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7]
Lp. Nazwa wady Faktura płyty



łupana piłowana groszkowana
1 Skrzywienie       wichrowatość       powierzchni

licowej, mm
3 1,5 2

2 Odchyłki     kątowe     powierzchni    bocznych
(stykowych), mm/m

+ 3 ±2 + 2

3 Dopuszczalne  zmiany  materiałowe wg
BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla III III III

gatunków bloków z płyt surowych

4 Występowanie rdzawych plam dopuszcza
się na5 Szczerby   na   krawędziach   ograniczających

powierzchnię licową

-   liczba na kaŜde 100 cm długości krawędzi
płyty z:

a) granitu i sjenitu 4
b) piaskowca 5
-   długość, mm, dla płyty z: .
a) granitu i sjenitu 6
b) piaskowca 8
-   głębokość, mm, dla płyty z:
a) granitu i sjenitu 3
b) piaskowca 4

2.2.2. Składowanie płyt
Płyty kamienne powinny być składowane na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być
posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne powinny być ustawione na jednym
z dłuŜszych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty naleŜy ustawiać na podkładkach drewnianych i
zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami.
2.3. Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [1].
2.4. Cement
Cement  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  „32,5"  i  odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.5. Woda
Woda powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [4J.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  chodnika  z  płyt  kamiennych  powinien wykazać  się  moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-   betoniarek do wytwarzania zapraw,
-   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
-   drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   OST 
4.2. Transport płyt chodnikowych kamiennych
Płyty  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Płyty  powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodników z płyt kamiennych, podano w OST 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogółne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i
poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŜe być mniejszy od 0,97 według normalnej metody
Proctora.
5.3. Podsypka
Podsypka moŜe być wykonana ze średnio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z cementem w
proporcji i o grubości określonej w dokumentacji projektowej lub SST.



Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie chodnika z płyt kamiennych
Płyty naleŜy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST lub określonym przez
InŜyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno być większe od l do 2%, a w przypadkach uzasadnionych,
zaakceptowanych przez InŜyniera, do 3%.
Płyty przy krawęŜnikach ustawionych wzdłuŜ jezdni naleŜy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź
znajdowała się do 2 cm powyŜej górnej krawędzi krawęŜnika.
ObrzeŜe moŜe wystawać ponad poziom chodnika na wysokość od 2 do 5 cm, znajdować się na poziomie chodnika
lub l do 2 cm niŜej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy uŜyciu
trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio dociętych.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowe. Płyty mogą
teŜ być przycinane.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy zalać zaprawą cementowo-
piaskową.
5.5. Spoiny
Szerokość spoin powinna wynosić:
-   na odcinkach prostych do 0,8 cm,
-   na łukach do 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu, powinny być zamulone piaski na pełną grubość płyty lub
wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
5.6. Pielęgnacja chodnika
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem moŜna oddać do uŜyt bezpośrednio po jego wykonaniu
Chodnik o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową, po je| wykonaniu, naleŜy pokryć warstwą
wilgotnego piasku o grubości od 1,0 do 1,5 cm utrzymywać go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań
materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt kamiennych:
a) zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,
b) przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy kaŜdorazowym odbiorze dostarczonej
partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2.2,
c) badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy wykonywać następujące badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
-   głębokości koryta
- o szerokości do 3 m: ±1 cm,
- o szerokości powyŜej 3 m: ±2 cm,
-   szerokości koryta: ± 5 cm,

a)sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych i
porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5.3,
b)sprawdzenie warstwy odsączającej, jeśli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagań
zawartych w OST 

d) sprawdzenie ułoŜenia płyt wg wymagań punktu 5.5, zdejmując na kaŜde 200 m2 chodnika 2 płyty w dowolnym
miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie
mogą przekraczać ± l cm,
e)  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydłubanie na długości 10 m, w trzech
dowolnych miejscach na kaŜde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na kaŜde 300 do 500 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach
wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Profil podłuŜny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niŜ co 100 m i w punktach
charakterystycznych
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 300 do 500 m2

i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą
wynosić ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru z podziałką
milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± l cm.
7. OBMIAR ROBÓT



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 
7.2. Jednostka obmiarówa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt kamiennych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 chodnika z płyt kamiennych obejmuje:
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-   dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-   wykonanie koryta,
-   rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, e w. wykonanie warstwy
odsączającej,
-   ułoŜenie chodnika z płyt kamiennych,
-   wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,
-   pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,

-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
2.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego -
3.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
4.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5.BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe
6.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7.    BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego.  Płyty posadzkowe
zewnętrzne i wewnętrzne
10.2. Inne dokumenty
Nie występują



8. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

      ( Nawierzchnia z kostki brukowej ) KOD CPV - 45233200-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostki
betonowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p.
1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  Wymaganiach ogólnych
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej
grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości  3 mm,
na szerokości  3 mm,
na grubości  5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-

B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niŜ
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ

brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej

niŜ
4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niŜszej niŜ „32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.  Kruszywo do betonu
NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].



2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność
na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
2.4.Materiały do podsypki cementowo – piaskowej 
2.4.1. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.4.2. 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-Ŝwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moŜe
przekraczać 3%, a na podsypkę Ŝwirową - 8%.
Kruszywo naleŜy 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].
2.4.3. 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 Wymaganiach ogólnych
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.  Transport kruszywa
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych
5.2. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej  stosować  podsypkę   cementowo-piaskową.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową’
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026
[12].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-Ŝwirowej, powinien wynosić
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.



Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Wymaganiach ogólnych
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę
techniczną.
Pozostałe wymagania określono w Wymaganiach ogólnych
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami
określonymi  w p.5.2. niniejszej ST 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4
m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
–prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
–dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
–wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
–ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
–przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy

Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.



9. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
      ( KrawęŜniki kamienne) KOD CPV - 45233200-1

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ce wykonania i odbioru  
 krawęŜnika kamiennego .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  ustawienia krawęŜnika kamiennego.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją  Projektową , SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Wymaganiach ogólnych.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót zwi ązanych z ustawieniem krawęŜnika.
2.1. KrawęŜnik kamienny o wymiarach 15×20 cm .
UŜyte materiały muszą posiada Aprobatę techniczną .
3. SPRZĘ T
Roboty zwi ązane z ustawieniem krawęŜnika wykonywane będą  ręcznie.
4. TRANSPORT
KrawęŜniki mogą  by przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawia
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rzędami, długości

w kierunku jazdy. Powierzchnie obrobione zabezpieczy przekładkami splecionymi ze słomy lub
wełny drzewnej i zabezpieczy przed moŜliwoś FORMTEXT ci  przesuwania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie ławy pod krawęŜnik i ustawienie krawęŜnika obejmuje:
a) geodezyjne usytuowanie linii (poziome i wysoko FORMTEXT ściowe) krawęŜnika na obiekcie
mostowym,
b) ustawienie i przytwierdzenie oporników ławy (np. z listew lub desek),
c) wypełnienie przestrzeni między opornikami z jednoczesnym ustawieniem elementów krawęŜnikowych,
d) ustawienie i regulacja krawęŜnika,
e) zabezpieczenie krawęŜnika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem.
Dopuszczalne tolerancje wysoko FORMTEXT ciowe i w planie wynosz  ± 1 cm na 100 m ustawionego

krawęŜnika.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako FORMTEXT ci robót podano w Wymaganiach ogólnych
6.1. Kontroli jakoś FORMTEXT ci robót podlegaj  uŜyte materiały - wymagania jak w punkcie 2 niniejszej

SST.
6.2.Kontrola jako FORMTEXT ci robót obejmuje zgodność FORMTEXT  wykonanych robót z

Dokumentacją  Projektową 
i ustaleniami SST. Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu krawęŜnika podano w punkcie 5.2.1.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych
Jednostk  obmiaru jest 1 m bieŜą cy krawęŜnika okre FORMTEXT lonego typu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotycz ce płatnoś FORMTEXT ci podano w Wymaganiach ogólnych
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie podłoŜa,
- ustawienie krawęŜników o ustalonych wymiarach na ławie ,
10. PRZEPISY ZWIZANE
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-B-11213:1997 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni. Piasek.





10. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

      ( KrawęŜniki betonowe) KOD CPV - 45233200-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawęŜników betonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie,
kontrolę i odbiór krawęŜników betonowych. W zakres robót wchodzi:
-wykonanie ław betonowych z oporem,
-ustawienie krawęŜników betonowych 15x30x100 cm
Szczegółowa lokalizacja ustawienia krawęŜników odpowiedniego typu zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.KrawęŜniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych .
1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie
krawęŜnika na grunt.
1.4.3.     Opór – beton na zewnętrznej stronie krawęŜnika.
1.4.4.Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułoŜona bezpośrednio na  ławie.
1.4.5.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową , Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  Wymaganiach ogólnych
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
KrawęŜniki betonowe drogowe typu cięŜkiego 15x30x100 cm powinny spełniać wymagania normy
BN-80/6775-03/04.
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie
później niŜ 3 tygodnie. KaŜdy typ materiału (krawęŜników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej)
powinien posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, pomiary
elementów i warunki składowania, powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
2.3. KrawęŜniki betonowe
Do wykonania robót naleŜy uŜyć krawęŜniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I. KrawęŜniki winny być wykonane
z betonu, klasy nie niŜszej niŜ B 30.
Powierzchnie krawęŜników powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
dla wysokości   3 mm,
dla szerokości i długości  8 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów naleŜy dokonywać
zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres
kontroli krawęŜników o inny rodzaj badań . 
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi
NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową:
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania
PN-B-06712,
1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711. 
2.5. Materiały na ławę krawęŜnika z oporem
KrawęŜniki powinny być posadowione na ławie z oporem, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Materiał na ławy -
beton klasy B-10 według PN-B-06250.
2.6. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Bitumiczna masa zalewowa na gorąco do wypełnienia szczelin dylatacyjnych powinna spełniać wymagania normy
BN-74/6771-04 i posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
KrawęŜniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa naleŜy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów i frakcji.



3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymaganiach ogólnych
3.2.  Do wytwarzania betonu na ławy z oporem:
 Wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania
składników.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych.
4.2.  KrawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na podkładach i przekładkach
drewnianych. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy
powinny być zgodne z normą BN-88/6775-03/01.
Wyprodukowaną mieszankę betonową naleŜy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Transport cementu  wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do wykonania krawęŜników naleŜy je wytyczyć zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Koryto pod ławę naleŜy wykonać o wymiarach umoŜliwiających ustawienie szalunku.
Dno wykonanego wykopu powinno być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłuŜnym zgodnym z Rysunkiem
i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97.
5.2. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawęŜnika
5.2.1.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Szalunki z desek grubości 25-32 mm, powinny być
wykonane pod ławy i opory. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonywane co 50 m i wypełniane masą zalewową wg pkt 2.6.
5.2.2. Na wykonanej ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grub 5 cm i przy sznurach
ustawić krawęŜniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościowych.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niŜ 10 Mpa, po 28 dniach nie
mniejszą niŜ 14 Mpa.
5.2.3. Spoiny na złączach krawęŜników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową , po  czym
zatrzeć na  gładko powierzchnię styków.  Szerokość spoin  nie powinna  być większa od 1 cm. Zaprawa cementowa
powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niŜ 20Mpa. Co kaŜde 50 m., szczeliny powinny być
wypełnione masą zalewową wg wymagań  pkt 2.6.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót.
Kontrola powinna obejmować:
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
prawidłowość przygotowania koryta,
prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie),
zagęszczenie betonu,
wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy),
wysokość posadowienia krawęŜników (pomiar j.w.),
odchylenie linii krawęŜników w planie (pomiar j.w.),
dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
równość górnej powierzchni krawęŜników,
-     badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,
badania nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-06250
- 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych,
badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach wątpliwych,
badania ścieralności betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w
przypadkach wątpliwych.
kontrolę wizualną wbudowanych krawęŜników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń.
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez Wykonawcę
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego Ŝyczenie.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót:
-tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości  10%, a dla szerokości  20% wymiaru
projektowanego,
-odchylenie  niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej moŜe wynosić > 1 cm,
-odchylenie linii krawęŜnika w planie od linii projektowanej moŜe wynosić >  1 cm,
-spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
-prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i łatą 3 nie powinien być większy od 0,5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano Wymaganiach ogólnych



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego krawęŜnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z oporem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonanego krawęŜnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów,
wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku, 
rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku,
ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem, zaspoinowanie krawęŜników
zaprawą i pielęgnacja wodą spoin,
wypełnienie szczelin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.  PN-88-06250                  Beton zwykły.
2.  PN-63/B-06251              Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
3.  PN-79/B-06711              Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
4.  PN-80/B-10021              Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5.  PN-86/B-06712              Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
6.  PN-B-19701                   Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
7.  BN-88/6731-08              Cement. Transport i przechowywanie.
8.  BN-74/6771-04              Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
9. BN-80/6775-03/01          Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych Wspólne wymagania  i  badania.
10. BN-80/6775-03/04         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.



11. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

      ( ObrzeŜa betonowe) KOD CPV - 45233200-1
1.  Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z ustawieniem obrzeŜy betonowych .  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30 cm
wg lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych
2.  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wymaganiach ogólnych
2.2. Materiały do wykonania obrzeŜy betonowych
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeŜy betonowych według zasad niniejszej ST są:
2.2.1.  ObrzeŜa betonowe
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki
zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
KaŜda dostarczona partia obrzeŜy betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.
Beton uŜyty do elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy:
na długości  8 mm,
na szerokości i wysokości  3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy:
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - niedopuszczalne.
ObrzeŜa naleŜy składować w pozycji ustawiania. Składowanie obrzeŜy powinno być zorganizowane w sposób
chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych
czynników zewnętrznych na beton.
2.2.2.  Cement  
Cement uŜyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.
2.2.3.  Materiały na ławę i do zaprawy
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 a piasek – wymaganiom wg PN-
B-11113.
2.2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom
PN-88/B-32250.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych
3.2. Sprzęt do wykonania obrzeŜy betonowych
Roboty związane z ustawianiem obrzeŜy betonowych naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu
pomocniczego. 
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport obrzeŜy 
ObrzeŜa powinny być transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. ObrzeŜa naleŜy
transportować w sposób chroniący je przed uszkodzeniami.
4.2.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.
5. Wykonanie robót



5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych
5.2. Ustawienie obrzeŜy betonowych
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeŜa. Wykop pod obrzeŜe naleŜy wykonać zgodnie z
Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom obrzeŜa
w planie. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia min. 0,97 wg normalnej
metody Proctora.
W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeŜa o wymiarach 8x30 cm na podsypce z piasku o grubości 4 cm,
obsypując zewnętrzną ścianę obrzeŜy gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeŜami nie powinna
przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą naleŜy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane
wodą.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych
6.2. Ocena prefabrykatów 
Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.
6.3.  Sprawdzenie przygotowania podłoŜa 
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeŜa wykopów polega na ocenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu,
który ma być większy od 0,97 wg normalnej próby Proctora oraz szerokości dna wykopu, z tolerancją  1 cm.
6.4.  Sprawdzenie ustawienia obrzeŜy
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii obrzeŜy w planie - max. odchylenie moŜe wynieść 1 cm (na kaŜde 100 m),
- odchylenie niwelety - max.  1 cm (na kaŜde 100 m),
- równość górnej powierzchni obrzeŜy - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową  1 cm (na kaŜde 100 m),
Dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 10 m).
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego obrzeŜa betonowego.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano wWymaganiach ogólnych
9. Podstawy płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonania obrzeŜa betonowego obejmuje:
prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, 
wykonanie wykopu pod obrzeŜe, 
rozścielenie i ubicie podsypki (ławy),
ustawienie obrzeŜy betonowych,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa gruntem z jego ubiciem,
wypełnienie spoin zaprawą cementową,
pielęgnacja spoin wodą,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.  Przepisy związane
10.1. Normy

- PN-68/B-06050             Roboty ziemne budowlane.

- PN-88/B-06250             Beton zwykły.

- PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-B-19701                   Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

- PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- BN-88/6731-08             Cement. Transport i przechowywanie.
-BN-80/6775-03/01         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

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

parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe.



12. BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja:.
- konstrukcja schodów  i podbudowa oczka wodnego z betonu W-8 B-37,
- fundament pod ogrodzenie z betonu B-30,
- chudy beton pod fundamenty.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1)Cement
a)Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20
b)Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby
cementy te charakteryzowały się następującym składem:
–Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
–Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
–Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis
zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy umoŜliwiające
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
d)Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2.
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera.
f)BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)



dla cementu luzem:
–magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:
–10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.
(2) Kruszywo.
a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
–1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
–3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
–składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
–kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
–zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
–zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
–pospółka kruszona 0/40,
–cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiaj ącej łatwe ich
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki



betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
–w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny,
–warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
–przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30
do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeŜym przez:
–usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
–obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi
naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego
betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
–badanie składników betonu
–badanie mieszanki betonowej
–badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody
InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów



Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeŜego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla
prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów
i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niŜ
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
naleŜy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po
rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem naleŜy zaizolować dwoma warstwami roztworu asfaltowego lub
papą.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności załoŜonej w
projekcie technicznym.
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– 1 m3 wykonanej konstrukcji.
– 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyŜej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciąŜeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.



Cena jednostkowa obejmuje :
–dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
–oczyszczenie podłoŜa
–wykonanie deskowania z rusztowaniem
–ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
–pielęgnację betonu
–rozbiórką deskowania i rusztowań
–oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
-. Podbeton na podłoŜu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, przygotowanie,
ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych.



13.  ZBROJENIE  – KOD CPV 45262310-7
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w
konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia płyty Ŝelbetowej oczka wodnego .
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji schodów Ŝelbetowych i ławy ogrodzenia.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień.
(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
–jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
–jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm
dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
–znak wytwórcy,
–średnicę nominalną,
–gatunek stali,
–numer wyrobu lub partii,
–znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki
czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
–na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
–odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach określonych
dla danej klasy stali w normach państwowych,
–pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na 1 m
długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
–nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
–nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
–stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a)Czystość powierzchni zbrojenia.

-Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota,
-Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami
lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
-Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b)Przygotowanie zbrojenia.
-Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
-Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002.
-Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
-SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c)MontaŜ zbrojenia.
-Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
-Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montaŜowych.
-MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
-MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
-Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w
projekcie.
-Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyŜej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej:
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów
betonem.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i
usunięcie ich poza teren robót.
10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002      Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 



14.Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

      ( Mała architektura ) - KOD CPV 45111291-4
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST. Są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z realizacją elementów małej architektury .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot określonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem:

- ławki – boki wykonane z odlewów Ŝeliwnych, całość zabezpieczona antykorozyjnie w celu

zabezpieczenia ławki przed przesunięciem w stopach nóŜek wykonać otwory na śruby mocujące ławkę

do podłoŜa, listwy z drewna twardego malowane bejcą z lakierem,

- kosze na śmieci – słupki Ŝeliwne z moŜliwością demontaŜu kosza podstawa słupka zabetonowana w

posadzkę,

- pergola – konstrukcja stalowo-drewniana

1.4. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia podstawowe uŜywane z niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w Wymaganiach ogólnych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania, podano w  Wymaganiach ogólnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiałów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymaganiach ogólnych

3.2 Sprzęt do wykonania robot

Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się moŜliwością korzystania z

następującego sprzętu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoźnych zbiorników na wodę,

- środków transportu,

- zagęszczarki do gruntu,

−sprzęt do montaŜu ławek, koszy itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Wymaganiach ogólnych

Ławki, kosze na śmieci, stojaki do rowerów oraz osłony drzew naleŜy przewozić transportem z

zabezpieczeniem ładunku przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robot



Ogólne zasady wykonania robot podano w  Wymaganiach ogólnych

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w  Wymaganiach ogólnych

6.2. Kontrola wykonania montaŜu

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów,

kaŜdorazowo przed wbudowaniem, muszą uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja polega na

wizualnej ocenie stanu materiałów, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robot podano w  Wymaganiach ogólnych

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową urządzenia małej architektury (ławek, koszy, itp) jest

szt. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości wbudowanego urządzenia małej architektury.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano  Wymaganiach ogólnych

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Wymaganiach ogólnych

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 szt ustawienia elementów małej architektury :

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− wykopanie dołków pod słupki,

− dostarczenie na miejsce wbudowania, ławek, koszy, stojaków i obudów oraz materiałów pomocniczych,

− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uŜycia,

− zainstalowanie urządzeń małej architektury w sposób zapewniający stabilność,

− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej

lub według zaleceń Inspektora.



15.  ROBOTY  W  ZAKRESIE  KSZTAŁTOWANIA  TERENÓW

ZIELONYVH  - KOD CPV 45212120-3
1.Wstęp
1.1.Przedmiot opracowania
Opracowanie określa wymagania dotyczące realizacji wykonania i odbioru robót związanych ze stworzeniem
projektowanego układu zieleni .
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna moŜe być stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu robót oraz jako zbiór
przepisów i warunków wykonania, kontroli i odbioru robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z realizacją projektu zieleni i
obejmują : 
-prace przygotowawcze oczyszczania i wyrównania powierzchni przeznaczonej dla zieleni, 
-sadzenie projektowanych krzewów
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  w tym zakresie  przyrodniczymi
ustaleniami oraz przepisami:
-Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), 
-Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023 
-Drzewa i krzewy według pierwszego wyboru.
2. Materiał roślinny do obsadzenia
Materiał roślinny  do  obsadzenia,   drzewa  i  krzewy,   musi odpowiadać  wymogom środowiska naturalnego i
spełniać najwyŜsze wymagania jakościowe. Wszystkie części roślin musza być wolne od szkodników i patogenów
oraz pozbawione ran i śladów po świeŜych cieciach. Materiał roślinny naleŜy pozyskać ze szkółki. 
Wyselekcjonowany do obsadzenia materiał roślinny musi być uzgodniony z Kierownikiem Robót. Wiek drzewek do
nasadzeń winien wynosić od 4 do 5 lat, 
3. Sprzęt

Wykonawca robót powinien dysponować  sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie,  jak: łopaty,
szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego, kosiarki.
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów naleŜy stosować : piły mechaniczne, specjalne
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, spycharki, koparki lub ciągniki ze specjalnym
osprzętem do wyrębu drzew.
4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy naleŜy przewozić transportem samochodowym na wysypisko odpadów
komunalnych.  W celu  przewoŜenia  materiału  roślinnego  ze  szkółki  na  plac  budowy  będzie  stosowany  sprzęt
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas transportu drzewa i krzewy zabezpieczyć przed moŜliwością  ich
przemieszczenia.
5. Wykonanie robót
5.1. Zakup materiału roślinnego
Źródło pozyskania materiału roślinnego przewidzianego do nasadzeń musi uzyskać akceptację InŜyniera.
Materiał  roślinny  musi  być  zgodny  z  zatwierdzoną  dokumentacją  i  odpowiadać  normom  przyrodniczego

zachowania drzew i krzewów.
Sadzonki drzew i krzewów przed przystąpieniem do sadzenia naleŜy odpowiednio przygotować i jeśli nie jest

moŜliwe  ich  natychmiastowe  wysadzenie  na  stałe  miejsce,  naleŜy rośliny  zadołować  w miejscu  zaciszonym i
zacienionym. Przygotowanie drzew i krzewów liściastych do sadzenia polega na :
-przycięciu części korzeni ( oszczędzając korzenie najmłodsze ), wycięciu korzeni chorych i uszkodzonych aŜ do
zdrowego miejsca.
-przycięciu nadziemnych części roślin, skracając kaŜdy pęd o 1/3 długości.
-Rośliny o słabym systemie korzeniowym lub przewidziane do wysadzenia na miejsce suche, nasłonecznione i
wietrzne wymagają skrócenia o 1/2 lub 1/3 długości pędu.

Cięcie  przeprowadza się  w stanie spoczynku roślin,  najlepiej  wiosną.  Rośliny  iglaste  naleŜy sadzić  z bryłą
korzeniową, najlepiej do końca września lub wiosną od początku kwietnia do końca maja. Po posadzeniu naleŜy je
zabezpieczyć poprzez wygrodzenie siatkami lub w inny sposób uniemoŜliwiający dostęp zwierząt. Glebę pomiędzy
krzewami  naleŜy  utrzymywać  w  „czarnym  ugorze”,  nie  dopuszczając  do  zachwaszczenia.  Wskazane  jest
ściółkowanie  gleby  mieloną  korą  drzewną,  która  po  przemieszaniu  z  istniejącym  podłoŜem  hamuje  rozwój
chwastów, utrzymuje wilgotność gleby i dostarcza roślinom wartościowego nawozu organicznego.
6. Kontrola  jakości  robót

Kontrola  jakości   robót   usuwania   krzewów  i   drzew  polega   na  wizualnej  ocenie
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.

Kontrola jakości   robót związanych z nasadzeniami  drzew i   krzewów musi   być  prowadzona na  bieŜąco.
Szczególnie  starannie  winny  być  wykonane  nasadzenia  drzewek.  KaŜde  drzewko  musi  być  posadzone  w
przygotowanym wykopie, opalikowane. Wykop w całości naleŜy wypełnić glebą urodzajną. KaŜde drzewko podlać
wodą w ilości 4 l/szt.
7. Obmiar robót 



- nasadzenia – szuki nasadzonych roślin
8. Odbiór robot

Odbiór  zieleni  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw
wadliwie  wykonanych  nasadzeń.  Do  odbioru  wykonawca  robót  przedstawia  wszystkie  wyniki  pomiarów
powierzchniowych,  zapisów w Dzienniku  Budowy i  notatek  z  przeprowadzonych  bieŜących  kontroli  materiału
roślinnego. Odbiorowi szczególnemu zaleca się stworzone środowisko glebowe drzew i krzewów wraz z podsypką
glebową powierzchni trawnikowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych InŜynier ustali zakres
wykonania robót poprawkowych lub poleci wykonanie i wymianę  na nową wadliwie przeprowadzone nasadzenia
drzew i krzewów i uzupełnienie braków w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonaną zieleń, wykonawca wykona na koszt własny w
terminie ustalonym prze Kierownika Robót.
9. Podstawa płatności
Cena wykonania nasadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:
•dostarczenie roślin
•wykopanie dołów, posadzenie drzew i krzewów
•zaprawienie dołów ziemią urodzajną
•rozplantowanie pozostałej ziemi
•pielęgnacja drzew i krzewów
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
•odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchnięcie na miejsce
•składowania na odległość 150m
•rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu
•ręczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie nasion,
•ubicie powierzchni
•pielęgnacja trawników
•Gleba odzyskowa nie podlega płatności.
10. Przepisy związane
10.1. Normy

PN-87/r-67022     Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023    Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)



16. Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania
wody burzowej – KOD CPV 45232130-2
1.  WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu rozbudowę
instalacji  kanalizacji deszczowej dla projektowanej modernizacji stacji paliw.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót:
wykonanie rurociągów z rur kielichowych o śr. 160 mm
wykonanie studni kanalizacji deszczowe o śr. 1000 mm
włączenie budowanych odcinków do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej
1.4. Przyjęte rozwiązania projektowe polega ona na wykonaniu odcinków kanałów z rur kanalizacyjnych
kielichowych łączonych metodą wciskową o śr. od 110 mm oraz 250 mm tłączących rury deszczowe z istniejącą
kanalizacją.
Przy przejściach rur PVC przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne PVC. Zewnętrzne powierzchnie
kręgów betonowych i płyt Ŝelbetowych naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne pokrycie abizolem R
+P. 
Rurociągi kielichowe łączone na uszczelkę gumową naleŜy układać na podsypce  gr. 10 cm. i obsypce 30 cm z
piasku. Piasek i grunt powyŜej obsypki rur zagęszczać warstwami.  
Lokalizacja zbiorników paliwowych zmusza do częściowej likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej. 
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Dokumentacją Techniczną    
Pojęcia ogólne
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków opadowych.
Kanały
Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków opadowych.
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji deszczowej.
Urządzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej wysokości, w której ścieki
opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciąŜający przewód
pionowy.
Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
Separator – urządzenie przeznaczone do zredukowania związków ropopochodnych w ściekach opadowych.
Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych
powierzchni terenu.
Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w ściekach
opadowych.
Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia – ścieki rynnowe zamknięte rusztem, ukształtowane ze spadkiem
podłuŜnym umoŜliwiającym odpływ wód opadowych.
Studzienka wlotowa – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroŜnego przed wlotem do
kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających.
Osadnik studzienki wlotowej – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroŜnego przed studzienką
wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających rowami z jezdni.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i
do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.
Elementy studzienek
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 lub dna studzienki.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umoŜliwiaj ący dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych.



1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST .
2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora.
2.l. Rury kanałowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:
rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej wg PN-85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy od 110 mm, do 250 mm,
łączone na uszczelki gumowe,  równowaŜne
kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203  i ISO 4435:1991;.
tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o średnicy
200 mm oraz 300 mm.
2.2. Kruszywa 
piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 
2.3. Studzienki ściekowe  
Studzienki ściekowe naleŜy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:
wpustu ulicznego Ŝeliwnego wg PN-88/H-74080/0l  
pierścienia odciąŜającego;
kręgów betonowych  wg BN-83/8971-06.02 
osadnika betonowego o śr.1000 mm
płyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 .
Główne wymiary i masę wpustów Ŝeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01
i PN-88/H-74080/04 . Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 .
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i
współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i
nadlewki usunięte.
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8
mm. Na kaŜdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa
skrzynki, znak PN.
2.4.Składowanie
2.4.1.Rury kielichowe z tworzywa  
Magazynowane rury i elementy z tworzywa powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur i elementów z tworzywa nie wolno nakrywać
uniemoŜliwiając przewietrzanie.
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich
deformację.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć,
a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności.
2.4.2. Kręgi  
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.4.3. Wpusty Ŝeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości
maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących moŜliwość
uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.
2.4.4. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji.
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w OST.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w OST.
4.1. Rury kielichowe z tworzywa
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką
umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed



rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzywa naleŜy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:
przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana
szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa na platformie
samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej
10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur, wysokość ładunku na samochodzie nie
powinna przekraczać 1 m, rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani
przetaczać po pochylni, przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać
1 m.
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur.
4.2. Kręgi
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego naleŜy
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
odnoszenie i opuszczenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Wpusty Ŝeliwne  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się
podczas transportu. Jednostki ładunkowe naleŜy układać w warstwach w zaleŜności od środka transportu i
wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwi ć uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien
powodować:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć
w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki
osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kaŜdym prostym
odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała
moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów
sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie, zgodnie
z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 .
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału,
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wykopy liniowe głębsze niŜ 1m naleŜy odeskować.
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi,
aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy braku
wody gruntowej i usuwisk:
–w gruntach bardzo spoistych 2:1,
–w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l,
–w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25,
–w gruntach niespoistych l:1,50,



przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. Obudowa powinna
wystawać 15 cm ponad teren.
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m
od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora.
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów
Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji,
mogą występować trzy metody odwodnienia:
–powierzchniowa,
–drenaŜu poziomego,
–depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia
lub Ŝwiru grubości 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg
robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej naleŜy zastosować typowe
zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry
wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru naleŜy
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robót.
5.3.4. PodłoŜe
5.3.4.1. PodłoŜe naturalne
PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu.
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:
rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;
dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniŜej
poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wykonać.
5.3.4.2. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., naleŜy wykonać podłoŜe
wzmocnione.
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako:
podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;
podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
–przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu;
–przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
–w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów;
–jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
–w razie konieczności obetonowania rur.
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m.



Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni
lub gruzu.
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
dla przewodów PVC l0 cm,
dla pozostały 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być
większe niŜ 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I  – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń;
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką
odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu.
Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór
ścian wykopu.
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej  i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01  o ruchu cięŜkim .
W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić
0,85.
5.4. Roboty montaŜowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych
robót kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału od
najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny
być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót
kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w
wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku co
najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy
przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla rur z tworzywa. Spadek
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1 cm.
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej wysokości,
aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanał z rur z tworzywa
Rury z tworzywa moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy:
wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy



koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z tworzywa naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy
właściwie przygotować rury z tworzywa, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć
głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać
naleŜy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku
oraz współosiowość łączonych elementów.
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą nasuwki z
pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.4.3. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg powinny być z wpustem
ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy
uŜyciu lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie krę-
gów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej wymienionych elementach.
Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
-głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji  
       Projektowej,
-     technologia - kręgi betonowe uliczne z osadnikiem o śr. 1000 mm i z wpustem ulicznym Ŝeliwnym.
5.4.4. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 
5.4.5. Izolacja rur, studzienek
Izolację rur, studzienek betonowych , naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na całym
obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza
połączenie z izolacją rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę,
trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyŜszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić
wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m.
5.4.6. Regulacja istniejących studzienek ściekowych i kanalizacyjnych
Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów studzienek ściekowych, regulację pionową
naleŜy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej kl. 80.
5.4.7. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić przez oczyszczenie.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie,
jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z
Dokumentacją Projektową, badania wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa
wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją, wykonania wylotów, separatorów.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót
z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują
sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 . W przypadku niezgodności z warunkami
określonymi w Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do



akceptacji Inwestora.
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie
dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m.
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 ,
wilgotności zagęszczonego gruntu.
Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość
podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.
Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separatorów obejmują
czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1
cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie
przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy prowadzić
kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy
poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu
usunięcia przyczyn nieszczelności.
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami,
pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i
robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych
studzienek.
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności
odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową
przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin
okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy.
Jednostką obmiarową studzienki jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla kaŜdego typu.
Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
8.1. Odbiór częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, dane
geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego wg
PN-81/B-03020 ; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień
agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego
wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie;
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności
przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość
wód infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z
opadów atmosferycznych, przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień
agresywności, wilgotności),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, zagęszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia, jakości
wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi; łoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; długości i
średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; szczelności przewodów i studzienek
na infiltrację, materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ odległość między
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika



Budowy.
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
protokoły badań szczelności całego przewodu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w OST .
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie
wszelkich  dokumentów  będących  podstawą  przetargu.  Obowiązkiem  oferenta  jest  złoŜenie  ryczałtowej  oferty
uwzględniającej  wszelkie  dostawy  i prace  konieczne  do  wykonania instalacji  w taki  sposób,  aby  spełniały
wymagania  inwestora  i reprezentowały  wymagany  standard.  Oferent  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy
opracowywaniu  oferty  wszelkich  informacji  zawartych w Dokumentacji  Przetargowej  i innych  dokumentach
przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontaktować z projektantem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
 [1]  PN-86-B-02480  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.
 [2]  PN-81/B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.
 [3]  PN-68/B-06050  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.
 [4]  PN-88/B-06250  „Beton zwykły”.
 [5]  PN-92B-10729  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
 [6]  PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
 [7]  PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”.
 [8]  PN-86/B-01802  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.”
 [9]  PN-74/B-24620  „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
[10]  PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.
[11]  PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”.
[12]  PN-88/H-74080/01 „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.”
[13]  PN-88/H-74080/04 „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych klasy C”.
[14]  PN-64/H-74086 „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”.

 


