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1. Wst�p.

Ilekro� w niniejszym opracowaniu b�dzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) b�d� Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej ( SST) b�d� Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nale�y przez to rozumie�
Specyfikacj� Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 ( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowi� wymagania ogólne, które nale�y mie�  na uwadze czytaj�c 
poszczególne specyfikacje dotycz�ce przeprowadzenia  bran�owych robót budowlanych n/w zadania.  

Specyfikacja Techniczna  „Wymagania  ogólne” mo�e by� powoływana w specyfikacjach 
szczegółowych jako: D- 00.00.00 lub D-00.00.00.  

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporz�dzone w 2002 roku przez Bran�owy Zakład 
Do�wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo.o na zlecenie GDDKiA w Warszawie.  

1.2. Przedmiot  i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z realizacj� projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach 
�l�skich. 

1.2.1 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie 

kontraktowy) przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w spisie tre�ci.  

1.2.2. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia wszelkich robót budowlanych 

niezb�dnych do zrealizowania w/w budowy. 
  
  
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz�cych i robót tymczasowych.  

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które s� projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych ale nie s� przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, chyba, �e istniej� uzasadnione podstawy do ich odr�bnego rozliczenia.  
Roboty towarzysz�ce – prace niezb�dne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót 
tymczasowych. 

Zakres robót towarzysz�cych i tymczasowych, poprzedzaj�cych prace podstawowe, uj�te s� w 
jednostce  poszczególnych elementów rozliczeniowych opisanych w punkcie dotycz�cym płatno�ci ka�dej ze 
specyfikacji technicznej szczegółowej ( w ST drogi jest to punkt 9), poniewa� w zale�no�ci od prowadzonych 
robót ta sama robota towarzysz�ca mo�e by� rozliczona osobno lub uj�ta w kosztach roboty podstawowej: 
np. prace rozbiórkowe przy bran�y drogowej mog� stanowi� odr�bne rozliczenie, podczas gdy przy 
wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiórkowe mog� by� uj�te w kosztach wykonania całego ruroci�gu.  

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow�
(drog�), albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w�zeł itp. ). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuni�ty, przeznaczony do ruchu pieszego i 
odpowiednio utwardzony. 

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiór dokumentów okre�laj�cych prawne, techniczne i ekonomiczne 
warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowi�zki Zamawiaj�cego i Wykonawcy 
zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Cz��ci� dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna ( 
wraz z przedmiarami) i STWiORB. 

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane 
Wykonawcy przez Zamawiaj�cego, jak równie� wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, 
modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Zamawiaj�cego. 
  



D-00.00.00 Wymagania ogólne.  

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
4

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz z 
wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami - stanowi urz�dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywanych robót. 

In�ynier Budowy – osoba działaj�ca z upowa�nienia Zamawiaj�cego, pełni�ca nadzór inwestorski (Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowi�zków wynikaj�cych z Prawa Budowlanego ( 
art. 25 i 26).  

Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dziel�cymi 
jezdni�. 
  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która ograniczona jest koron� drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni.  
  
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys �lepy. 

Kosztorys �lepy ( przedmiar robót wg definicji rozporz�dzenia  z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- u�ytkowego – Dz.U. Nr 202,poz.2072) - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci, w 
kolejno�ci technologicznej ich wykonania. W tre�ci ST kosztorys �lepy mo�e wyst�powa� jako przedmiar 
ofertowy. 

Ksi�ga obmiarów - zaakceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych zał�czników; wpisy w ksi�dze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera.  

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne 
do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów i robót.  

• Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonuj�ce badania kontrolne zlecone przez Nadzór (Inspektora 
Nadzoru) oraz wszystkie badania wymagane do ko�cowego odbioru robót ( równie� zlecone przez 
Inspektora Nadzoru). 

• Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonuj�ce badania kontrolne, obejmuj�ce cały proces 
budowy od okresu przygotowawczego ( np. bada� zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy, 
a� do bada� ko�cowych. 

• Laboratorium wskazane przez Wykonawc� - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
wykonuj�ce badania zlecone przez Wykonawc� i na jego koszt. 

• Laboratorium uzgodnione (niezale�ne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiaj�cego w 
wypadkach spornych lub w�tpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy). 

Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami, zaakceptowane przez In�yniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na 
podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 
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• Warstwa �cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln�, a podbudow� zapewniaj�ca 
lepsze rozło�enie napr��e�  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

• Warstwa wyrównawcza -warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 
istniej�cej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e; 
podbudowa mo�e si� składa� z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji 
nawierzchni; mo�e składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca obok funkcji no�nych funkcj�
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a; mo�e 
zawiera� warstw� mrozoodporna, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

• Warstwa odcinaj�ca -warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania drobnych cz�stek 
gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

• Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 

Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, słu��ca do przeprowadzenia 
ruchu publicznego w okresie trwania budowy. 

Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych bada�, pomiarów, przeprowadzonych prób 
stwierdzaj�cych jako�� wykonanych robót oraz zestawienie ich ilo�ci i rozlicze�, stanowi�cy podstaw� do 
oceny i odbioru ko�cowego. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów; pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podło�e gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania, nie 
mniej jednak ni� do gł�boko�ci, na której napr��enia pionowe od najwi�kszych obci��e� u�ytkowych 
wynosz� 0,02[ MPa ]. 

Podło�e ulepszone - wierzchnia warstwa podło�a le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w celu 
umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni, spełniaj�ca wymagania 
okre�lone dla podło�a. 

Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez In�yniera, 
dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym ) istniej�cego 
poł�czenia.  

Przepisy obowi�zuj�ce – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporz�dze�, obwieszcze� i innych) aktualnych 
w chwili prowadzenia przedsi�wzi�cia budowlanego  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja – roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.. 



D-00.00.00 Wymagania ogólne.  

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
6

Roboty - wszystkie czynno�ci i usługi maj�ce na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 
zako�czenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiaj�ce t� realizacj�, w tym równie� dostarczania 
robocizny, materiałów i sprz�tu. 

Roboty tymczasowe i towarzysz�ce – opisano w  pkt. 1.3  

Rozpi�to�� teoretyczna – odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła mostowego. 

Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymaga� okre�laj�cych warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
obmiaru, odbioru i płatno�ci za roboty.  

Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

Wada - jakakolwiek cz��� robót wykonana niezgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami 
technicznymi i innymi dokumentami umowy. 

Wykonawca - osoba prawna b�d� fizyczna, z któr� Zamawiaj�cy zawarł umow� na warunkach okre�lonych w 
kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nast�pcy prawni. 

Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjna lub 
technologiczn�, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - u�ytkowych; 
zadanie mo�e polega� na wykonaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron�
budowli drogowej lub jej elementu. 

Zamawiaj�cy - osoba prawna lub fizyczna zlecaj�ca wykonanie robót na warunkach okre�lonych w umowie i 
wyst�puj�ca jako strona zawartej umowy z Wykonawc�. Zamawiaj�cy jest równoznaczny  z Inwestorem lub z 
Inwestorem Zast�pczym je�eli taki b�dzie ustanowiony 
  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.  

• Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien przeprowadzi� inwentaryzacj� w terenie i wykona�
dokumentacj� fotograficzn� z przeprowadzonej rewizji.  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Jest zobowi�zany do wdro�enia sposobu organizacji ruchu 
drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robót uzgodniony i zatwierdzony przez 
zarz�dzaj�cego ruchem), oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo 
ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru ko�cowego robót (ł�cznie z okresem 
utrzymania robót). 

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy  

• Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nale�y do obowi�zków Wykonawcy.  
• Zamawiaj�cy jest zobowi�zany do przekazania Wykonawcy w okre�lonym w dokumentach umowy 

terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz zatwierdzon� dokumentacj� projektow� wraz z ST (je�li dokumentacja znajduje si�
u Zamawiaj�cego) a tak�e inne dokumenty niezb�dne do przyst�pienia robót okre�lone w dokumentach 
umowy lub w aktach prawnych. Zamawiaj�cy winien przekaza� po dwa egzemplarze: dokumentacji 
technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (ł�cznie z drogami dojazdowymi i 
utwardzeniem nawierzchni) w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej.  

• Teren powinien zosta� tak zagospodarowany aby zapewni� bezpieczne składowanie materiałów oraz jego 
organizacja nie b�dzie wpływała niekorzystnie na otaczaj�c� zabudow� i osoby trzecie.  

• Wykonawca wykona, je�li za��da tego na etapie przetargu Zamawiaj�cy, projekt zagospodarowania 
zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezb�dnych uzgodnie�. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
doprowadzenie, pomiar i koszty zu�ycia mediów na zapleczu i placu budowy: tj. elektryczno�ci, gazu i 
wody. Wykonawca zapewni mo�liwo�� podł�czenia telefonu i Internetu.  

• Po przej�ciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy maj�tek miasta 
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• Wykonawca oznakuje teren tablic� informacyjn�. W przypadku przyznania �rodków unijnych Wykonawca 
umie�ci minimum dwie tablice o wsparciu inwestycji ze �rodków unijnych – wg szablonu i wymiarów 
podanych przez Zamawiaj�cego.  

• Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie biurowe, dostosowane do pracy 
dla In�yniera Budowy (Nadzoru Inwestorskiego) oraz miejsca postojowe min. 4 miejsca. Koszty 
utrzymania pomieszczenia poniesie In�ynier Budowy (chyba ze Zamawiaj�cy zadecyduje inaczej), st�d 
nale�y zapewni� mo�liwo�� niezale�nego rozliczenia z dostawcami mediów. 

• Wykonawca zobowi�zany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nale�ytym stanie 
gwarantuj�cym bezpiecze�stwo osób korzystaj�cych z tych terenów 

• W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowi�zany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi
tymczasowych urz�dze� zabezpieczaj�cych takich jak: ogrodzenia, o�wietlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni� dozorców i jest 
zobowi�zany do podj�cia wszelkich innych �rodków niezb�dnych dla ochrony robót, bezpiecze�stwa 
pojazdów i pieszych. 

• Wykonawca musi zapewni� w dzie� i w nocy stał� i dobr� widoczno�� tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

• Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 
• Wykonawca jest zobowi�zany do indywidualnego powiadomienia o rozpocz�tych robotach nast�puj�ce 

jednostki: Stra� Po�arna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewo�ników komunikacji publicznej.  
• Wykonawca wykona i uzgodni, je�li Zamawiaj�cy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania czysto�ci dróg publicznych i ulic znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy b�d�
obsługuj�cych plac budowy. Projekt dotyczy równie� wykonania odpowiednich zabezpiecze� chodników i 
jezdni przyległych do prowadzonej budowy.  

1.5.2 Ogrodzenie  placu budowy, zabezpieczenie chodników i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania
         budowy.

• Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 
publicznego {doj�cia i dojazdy (zaopatrzenia i słu�by komunalne)} do firm i sklepów oraz do posesji w 
okresie trwania realizacji inwestycji, a� do zako�czenia robót i ich odbioru ko�cowego. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecze�stwo ogólnodost�pnego ruchu drogowego i pieszego w 
obr�bie placu budowy zgodnie z zatwierdzon� Organizacj� Ruchu Zast�pczego (ORZ). 

• Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca zobowi�zany jest do wdro�enia zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji 
tymczasowych objazdów i przejazdów. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu 
powinien by� na bie��co aktualizowany przez Wykonawc� i uzgadniany z Zamawiaj�cym oraz z 
Zarz�dzaj�cych Ruchem.  

• O terminach wprowadzania zmiany w ORZ Wykonawca zawiadomi Zamawiaj�cego oraz Zarz�dzaj�cego 
Ruchem i Policj� minimum 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. W przypadku zmian 
przebiegu trasy komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiaj�cego i Wydział 
Transportu Miejskiego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 

• Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego o planowanych trasach 
objazdu na ka�dym etapie  robót w celu wykonania przez Zamawiaj�cego  robót cz�stkowych trasy 
objazdu. 

• Powy�sze terminy nale�y zachowa� je�li Zamawiaj�cy nie wska�e ich w innych ni� ST dokumentach 
umowy  

• W okresie funkcjonowania ORZ Wykonawca jest odpowiedzialny za konserwacj� i naprawy przej�tej 
sygnalizacji �wietlnej.  

1.5.3 Obsługa geodezyjna  

• Zało�ono, �e Zamawiaj�cy nie wskazuje lokalizacji i współrz�dnych punktów głównych trasy oraz reperów 
w terenie. 

• W przypadku, gdy Zamawiaj�cy wska�e lokalizacj� punktów i reperów w terenie, na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  

• Wykonawca zapewni bie��ca obsług� geodezyjn� ( w tym tyczenie punktów głównych oraz reperów 
roboczych) ł�cznie z geodezyjn� inwentaryzacj� wszystkich robót.  

• Wykonawca b�dzie przekazywał In�ynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z 
Zamawiaj�cym) z wszelkich prac geodezyjnych 
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• Wykonawca zabezpieczy poziom� osnow� geodezyjn� w oparciu o zał�czone opracowanie dotycz�ce 
tego typu zabezpiecze�. W razie konieczno�ci Wykonawca odtworzy osnow� geodezyjn� w miejscach 
gdzie jej nie ma. 

• Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich słu�b 
geodezyjnych. 
W przypadku wyst�powania ró�nic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiaj�cego i Wykonawc�), 
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przeka�e odpowiednie dokumenty Zamawiaj�cemu. Koszty 
ponownych pomiarów ponosi strona, która bł�dnie wykonała te pomiary, chyba, �e strony zadecyduj�
inaczej.  

1.5.4  Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja  projektowa w trakcie prowadzenia robót,
dokumentacja wykonana przed rozpocz�ciem robót.  
         
• Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�. 
• Je�eli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczno�� uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiaj�cego, Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje dokumentacj� i 
odpowiednie ST na własny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedło�y je In�ynierowi do 
zatwierdzenia.  

     Wykonawca przed rozpocz�ciem robót jest zobowi�zany do wykonania nast�puj�cych opracowa�: 
− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  
− program zapewnienia jako�ci robót  
− ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy 
− pełn� dokumentacje wykonawcz� (ewentualnie kosztow�) je�li prace prowadzone s� w systemie 

„projektuj i buduj” 
− dokumentacje dot. rozbiórek, organizacji ruchu zst�pczego/ lub i docelowego   
− dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego 
− dokumentacje robót towarzysz�cych i tymczasowych oraz wszelkich prac technologiczno-

organizacyjnych, 
− inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikaj�ce z konieczno�ci 

wykonania.   

1.5.5. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

• Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja 
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In�yniera stanowi� cz���
umowy, a wymagania wyszczególnione cho�by w jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

• W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach b�d� nieokre�lenia w umowie wa�no�ci poszczególnych 
dokumentów, obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�� ich wa�no�ci: 

        1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umow�  
        2) Specyfikacje Techniczne; 
        3) Dokumentacja Projektowa. 
        4) Przedmiar robót (wyceniony i po korekcie arytmetycznej) 

       
Wa�no�� w/w dokumentów kontraktowych mo�e by skorygowana przez Zamawiaj�cego na etapie 
przetargu.  

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupełnieniem dokumentacji projektowej co oznacza �e wymagania dla robót 
mog� by� opisane zamiennie (uzupełnia� si�) w powy�szych opracowaniach, przy zało�eniu �e b�dzie opracowany przedmiar robót. 
 Wykonawca na etapie post�powania przetargowego ma obowi�zek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie nie�cisło�ci 
mi�dzy powy�szymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nale�y wyja�ni� przed rozstrzygni�ciem ofert. Uchybienia ze strony 
Wykonawcy w tej kwestii, nie mog� wpłyn�� na roszczenia w stosunku do Zamawiaj�cego, przed i w trakcie trwania budowy.     

• Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub uproszcze� w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musz� by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

• Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST s� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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• Je�eli została okre�lona warto�� minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te warto�ci, to roboty 
powinny by� prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 
si� w przewa�aj�cej mierze w pobli�u warto�ci granicznych. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub ST, ale 
osi�gni�ta zostanie mo�liwa do zaakceptowania jako�� elementu budowli, to In�ynier Budowy mo�e 
zaakceptowa� takie roboty i zgodzi� si� na ich pozostawienie, jednak. 

• W przypadku, gdy jako�� jest niezadowalaj�ca to takie materiały musz� by� zast�pione innymi, a dany 
element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.  

• W okresie trwania realizacji umowy, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego robót Wykonawca musi 
podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 
ochrony �rodowiska na placu budowy i wokół niego w celu unikni�cia wszelkich zagro�e� i uci��liwo�ci 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu i innych czynników. 

• Stosuj�c si� do tych wymaga� Wykonawca musi spełni� nast�puj�ce warunki: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewn�trzne drogi transportowe musz� by� tak wybrane, 

aby nie powodowały zniszcze� w �rodowisku naturalnym; 
b) plac budowy i wykopy musz� by� tak utrzymywane, aby nie gromadziła si� woda stoj�ca, 
c) istniej�cy drzewostan w pobli�u prowadzenia robót musi by� zabezpieczony przed uszkodzeniem,  
d) musz� by� podj�te odpowiednie działania zabezpieczaj�ce przed: 
−   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
        bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami; 
−   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
−   przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
−   mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

• Wykonawca spełni warunki narzucone w Decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach, dotycz�ce 
ewentualnego wykorzystania terenu budowy w fazie realizacji i eksploatacji oraz analiz porealizacyjnych 
jak i ewentualnego wykonania kompensacji przyrodniczej. 

• Kary za zniszczony drzewostan obci��aj� Wykonawc�. 
• Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okre�lonych w odpowiednich przepisach 

dotycz�cych ochrony �rodowiska obci��aj� Wykonawc�.  

1.5.7. Ochrona przeciwpo�arowa.

• Wykonawca musi przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej, a w zwi�zku z tym musi 
dysponowa� okre�lonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprz�tem przeciwpo�arowym na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

• Materiały łatwopalne musz� by� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób niepowołanych. 

• Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez po�ar b�d�cy skutkiem realizacji robót lub 
wywołany przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia i odpady .

• Nie dopuszcza si� do stosowania materiałów, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, a tak�e 
materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego. 

• Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których szkodliwo�� po 
zako�czeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
odpowiednich wymaga� (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgod�
Zamawiaj�cego i In�yniera Budowy, je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien 
otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów wydan� przez wła�ciwy organ administracji pa�stwowej. Je�eli 
Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to jakiekolwiek zagro�enia dla 
�rodowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

• Wykonawca jest wytwórc� i posiadaczem wszystkich odpadów ( w tym niebezpiecznych) powstałych 
podczas wykonywania prac. Przez odpady nale�y rozumie� materiały pochodz�ce z rozbiórki nie nadaj�ce 
si� do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robót ziemnych. Na Wykonawcy ci��y obowi�zek 
wywozu odpadów na wybrane przez siebie składowisko i poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji.  

• Wykonawca lub jego przewo�nik zobowi�zany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalno�ci 
w zakresie transportu odpadów ( zgodnie z przepisami)  



D-00.00.00 Wymagania ogólne.  

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
10

1.5.9. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.
  
• Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony własno�ci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

• Je�eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działa� ze 
strony Wykonawcy nast�pi uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzon� własno�� lub/i  poniesie koszty wypłaty 
odszkodowa� z tytułu zniszcze� i uszkodze�. Stan naprawionej własno�ci nie mo�e by� gorszy ni� przed 
powstaniem uszkodzenia. 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochron� urz�dze� uzbrojenia terenu takich jak przewody, 
ruroci�gi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowi�zany do uzyskania od wła�cicieli tych 
urz�dze� potwierdze� informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego i zwi�zanych z dokładnym 
poło�eniem tych urz�dze� w obr�bie placu budowy.  O zamiarze przyst�pienia do robót w pobli�u 
urz�dze� obcych Wykonawca powinien powiadomi� wła�cicieli tych urz�dze�(zgodnie z wła�ciwymi 
uzgodnieniami bran�owymi i uzgodnieniem Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i In�yniera 
Budowy 

• Prace na czynnych sieciach nale�y wykona� pod nadzorem administratorów sieci. Podczas przebudowy 
sieci nale�y zachowa� ci�gło�� w dostawie mediów b�d� w odprowadzeniu �cieków na odcinku 
przebudowywanym. W przypadku konieczno�ci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie b�d�cego 
własno�ci� Zamawiaj�cego gdy administratorzy wnios� o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, 
Wykonawca jest zobowi�zany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj�cego.  

• W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowi�zany do wła�ciwego oznakowania i zabezpieczenia 
urz�dze� obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  Zdemontowane skrzynki ochronne, włazy i inne 
elementy �eliwne, które nie b�d� wykorzystane podczas budowy i po zako�czeniu nale�y zda�
protokolarnie wła�cicielom sieci b�d� zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .   

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urz�dze� obcych Wykonawca musi bezzwłocznie 
poinformowa� In�yniera i odpowiednie władze oraz współpracowa� z nimi dostarczaj�c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

• W przypadku lokalizacji odkładu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowi�zany po zako�czeniu 
robót uporz�dkowa� teren i doprowadzi� do stanu sprzed rozpocz�cia robót w sposób ustalony z 
wła�cicielem działki na której zorganizowano tymczasowy odkład.  

• Roboty na czynnej sieci wodoci�gowej musz� by� wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydziału 
Sieci Wodoci�gowej Miejskiego Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. 
Zamiar wył�czenia wodoci�gu powinien by� zgłoszony pisemnie według obowi�zuj�cego wzoru wniosku 
co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem wył�czenia. 

• W trakcie trwania robót Wykonawca zobowi�zany jest do wyregulowania studni i włazów b�d�cych w 
obr�bie przebudowywanych dróg tj. dostosowania wysoko�ci do projektowanych nawierzchni – w 
przypadku gdy w przedmiarze nie uj�to odr�bnej pozycji regulacji studni lub włazów nale�y uzna� �e 
roboty te b�d� uj�te w cenie wykonania  poszczególnych warstw �cieralnych nawierzchni. 
W tym celu zaleca si� dokonanie inwentaryzacji włazów i skrzynek na etapie zamówienia publicznego, w 
celu wła�ciwej wyceny warstw nawierzchni.  

1.5.10   Ograniczenie obci��e� na osi pojazdów.
  
• Wykonawca musi stosowa� si� do obowi�zuj�cych ogranicze� obci��e� osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprz�tu po drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
• Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska� od odpowiednich 

władz niezb�dne zezwolenia. Wykonawca zobowi�zany jest do ka�dorazowego powiadamiania In�yniera 
o fakcie u�ycia pojazdów ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wszelkie naprawy nale�y 
prowadzi� w uzgodnieniu z zarz�dc� uszkodzonej drogi. 
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• Wykonawca nie mo�e u�ywa� pojazdów o ponadnormatywnych obci��eniach osi na istniej�cych i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obr�bie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowi�zany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniami In�yniera. 

1.5.11.  Bezpiecze�stwo i higiena pracy.

• Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzega� przepisów dotycz�cych BHP.  
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.  

• Wykonawca musi zapewni� i utrzymywa� w nale�ytym stanie wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
socjalne, sprz�t i odpowiednia odzie� słu��ce ochronie �ycia i zdrowia oraz zapewniaj�ce bezpiecze�stwo 
osób zatrudnionych na budowie.  

• Wszelkie koszty z tym zwi�zane nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i musz� by� uwzgl�dnione w cenie 
umownej. 

• Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy –Prawo budowlane sporz�dzi plan bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia (bioz). 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych sieci. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca
odtworzy j� i podł�czy do odbiorników (studnie, kanalizacje, rowy itp.)  na własny koszt ( je�li zajdzie 
konieczno��, uzyska wszelkie zgody osób zainteresowanych), 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i 
urz�dze� u�ywanych do prowadzenia robót od daty rozpocz�cia robót do ich zako�czenia i odbioru 
ko�cowego. W okresie tym obowi�zkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementów 
w zadowalaj�cym stanie. 

• Je�eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 
rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 
przypadku In�ynier ma prawo wstrzyma� roboty.  

1.5.13. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.
  
• Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany równie�) wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 
robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

• Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 
ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne 
dokumenty.  
Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków gdy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In�yniera.  

1.5.14. Stosowanie  norm i zbiorów przepisów prawnych

a) Normy nie s� aktem prawnym. Nale�y pami�ta�, �e powołane normy nie s� dokumentem do 
obligatoryjnego stosowania (chyba �e zostały przywołane w akcie prawnym) co oznacza, �e materiały 
przeznaczone do wbudowania mog� wykazywa� zgodno�� z wymaganiami podstawowymi (art. 5 
Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: 
normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne pa�stwa 
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.   

b) Za wyroby budowlane uwa�a si� te, które znalazły si� w zał�cznikach mandatów na normy 
zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.  

c) W poszczególnych specyfikacjach technicznych w  pkt 10. „Przepisy zwi�zane” powołano normy w  
oparciu o które wykonano ST i dokumentacje techniczn� oraz zalecane do wykorzystania  w trakcie 
realizacji budowy. Producenci  materiałów budowlanych mog�  oferowa� wyroby wykonane zgodnie z 
innymi ni� przywołane w specyfikacji technicznej normami, b�d� te� z dokumentami wymienionymi w 
ppkt. a).  
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d) Je�eli dla wymaga� jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca si� stosowanie  
tylko jednej wybranej normy.  

e) W ST podano równie� wycofane normy bran�owe i normy PN z rozszerzeniem bran�owym, maj�ce 
charakter uzupełnienia danych nie uj�tych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu 
materiałów i ich przechowywania, b�d� cz�stotliwo�ci bada� i kontroli danego asortymentu robót.  

f) W przypadku braku pełnych wymaga� dla materiałów w normach aktualnych, mo�na po uzgodnieniu 
z In�ynierem Budowy/Zamawiaj�cym posłu�y� si� normami wycofanymi, je�eli nie s� sprzeczne ze 
sob� co do tre�ci.  

g) W przypadku gdy powołane normy s� normami krajowymi, mog� by� równie� stosowane inne 
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów 
członkowskich UE) zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera. Ró�nice pomi�dzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez 
Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi do zatwierdzenia, 

h) Zało�ono �e od rozpocz�cia robót budowlanych a� do ich zako�czenia, b�d� obowi�zywa�
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach umowy  nie postanowiono inaczej 

i) Wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce wymaga� normowych wyrobów i wykonania robót nale�y rozwi�za� z 
In�ynierem Budowy lub/i Zamawiaj�cym, maj�c na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze 
sztuk� budowlan� i zapewnienie odpowiedniego materiału.  

Uwaga. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych bran�y drogowej oparto głównie o aktualne 
(na dzie� ich wykonania) opracowania i normy. Zało�ono, �e w chwili rozpocz�cia post�powania 
przetargowego b�d� budowy b�d� obowi�zywa� wydania aktualne na dzie� post�powania lub rozpocz�cia 
budowy (wyj�tek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przej�ciowy lub podano inne informacje 
wykluczaj�ce niniejsze zało�enie). Ostateczna decyzja i odpowiedzialno�� o zastosowaniu aktualnych b�d�
wycofanych norm i przepisów nale�y jednak do Zamawiaj�cego.      

1.5.15 Wykopaliska

• Wykonawca zapewni przez okres realizacji budowy nadzór archeologiczny (w razie konieczno�ci równie�
nadzór konserwatorski) oraz wykonanie  ewentualnych ratowniczych bada� archeologicznych  

• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nale�y umie�ci� pod opiek� i w gestii 
Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera Budowy i post�powa� zgodnie z 
jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w 
robotach, In�ynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu 
wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� umown� ( je�eli taka cena podlega 
negocjacjom). 

• W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie i� s� one zabytkiem, 
Wykonawca jest obowi�zany wstrzyma� roboty mog�ce uszkodzi� lub zniszczy� odkryty przedmiot i 
zabezpieczy�, przy u�yciu dost�pnych �rodków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem 
Wykonawcy i osobami trzecimi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

• Przy wykonaniu robót budowlanych nale�y stosowa� wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego spełniaj�ce wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z  
ustaw� o wyrobach budowlanych (DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i 
ustaw� o systemie oceny zgodno�ci (DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania robót 
budowlanych.  

• In�ynier Budowy  mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:  

a) certyfikat na znak bezpiecze�stwa  wydanym  przed 1.05.2004, wa�nym do czasu wyga�ni�cia 
dokumentu  (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowi�zku wystawienia deklaracji zgodno�ci  
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b) deklaracji zgodno�ci wyrobów na podstawie oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� (nie maj�c� statusu 
normy wycofanej  po 11.X.2004) b�d� aprobat� techniczn� (ta ostatnia dot. wyrobów które nie 
posiadaj�  PN i nie s� obj�te  certyfikacj� z ppkt. a) 

c) wyrób jest oznakowany znakiem B(oznakowany w oparciu o krajow� deklaracje zgodno�ci wyrobu z 
PN lub AT wydan� przez producenta)  lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje 
zgodno�ci wyrobu z  PN-hEN  lub EAT , wystawion� prze producenta lub jego upowa�nionego 
przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych 

d) inne materiały/wyroby wykonane według obowi�zuj�cych przepisów 
• Ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

• Produkty przemysłowe równie� musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone 
przez Wykonawc� In�ynierowi Budowy. 

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� powy�szych wymaga� b�d� odrzucone. 

2.1.  �ródła uzyskania materiałów. 

• �ródła uzyskania wszystkich materiałów powinny by� wybrane przez Wykonawc� z wyprzedzeniem przed 
rozpocz�ciem robót. Nie pó�niej jednak ni� 2 tygodnie przed zaplanowanym u�yciem materiałów 
Wykonawca musi dostarczy� In�ynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego �ródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane �wiadectwa bada�
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

•  W przypadku nie zaakceptowania przez In�yniera materiału ze wskazanego �ródła Wykonawca ma 
obowi�zek przedstawiania do akceptacji In�yniera materiału z innego �ródła. 

• Zatwierdzenie przez In�yniera partii materiałów z danego �ródła nie oznacza, �e wszystkie materiały z 
tego �ródła b�d� przez In�yniera dopuszczone do wbudowania. 

• Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia na bie��co bada� w celu udokumentowania, �e materiały 
uzyskane z dopuszczonego �ródła spełniaj� wymagania ST i innych przepisów odr�bnych. 

2.2. Pozyskanie materiałów poza miejscem budowy  

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i 
jest zobowi�zany do dostarczenia In�ynierowi wymaganych dokumentów przed rozpocz�ciem eksploatacji 
�ródła. 

• Wykonawca przedstawia In�ynierowi do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada�
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji materiałów. 
Bior�c pod uwag� fakt, �e na podstawie próbek pobranych ze �ródła nie mo�na dokładnie okre�li� granic 
zalegania materiałów i �e mog� wyst�pi� normalne wahania ich cech, In�ynier mo�e poleci� selekcj�
materiału z danej cz��ci �ródła oraz mo�e odrzuci� cze�� �ródła jako nie nadaj�c� si� do eksploatacji. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych ( a zwłaszcza 
spełnienie wymaga� normowych) materiałów z jakiegokolwiek �ródła oraz ponosi wszelkie koszty 
zwi�zane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów. 

• Wszystkie materiały odpowiadaj�ce wymaganiom pozyskane z wykopów na placu lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy powinny by� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład. 
Zało�ono, �e wywóz gruntu z odkładu i poniesienie kosztów składowania na składowisku zapewni 
Wykonawca.  

• Wykonawca nie mo�e prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie placu budowy poza wykopami  
wyszczególnionymi w dokumentach umowy b�d� tymi, na które In�ynier wyraził pisemn� zgod�. 

• Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny by�
składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce (je�eli ich przydatno�� jest zgodna z wymogami 
normowymi i STWiORB) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by� przewieziony na teren 
wskazany przez In�yniera Budowy. 

• Po zako�czeniu eksploatacji �ródła materiały odpadowe powinny by� z powrotem przemieszczone do 
wyrobisk ewentualnie na składowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by� złagodzone w stopniu jak 
najbardziej zbli�onym do ukształtowania otaczaj�cego terenu, nadkład równomiernie rozło�ony i pokryty 
ro�linno�ci�. 
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• Eksploatacja �ródeł materiałów musi by� zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowi�zuj�cymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

• Wykonawca  zapewni In�ynierowi Budowy mo�liwo�� przeprowadzenia kontroli w wytwórni w celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami (dotyczy np. własnej otaczarni 
lub kamieniołomu Wykonawcy). W przypadku, gdy produkcja nie odbywa si� w wytwórni nale��cej do 
Wykonawcy, Wykonawca spróbuje uzyska� zezwolenie dla in�yniera w celu dokonania inspekcji. Za 
zgod� producenta In�ynier mo�e pobra� próbki materiałów w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci we 
własnym zakresie.  

• Podczas przeprowadzania inspekcji wytwórni In�ynier powinien mie� zapewnion� współprac� i pomoc 
Wykonawcy i producenta materiałów oraz swobodny dost�p w dowolnym czasie do tych cz��ci wytwórni, 
gdzie odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji budowy.  

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 

• Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom Wykonawca musi wywie�� z placu budowy i zutylizowa� na 
własny koszt. 

• Je�eli materiały nie zbadane (nie spełniaj� wymaga� pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez 
In�yniera zostan� wbudowane, Wykonawca musi liczy� si� z nie przyj�ciem robót, usuni�ciem materiału i 
niezapłaceniem za wykonanie tych robót.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

• Wykonawca musi zapewni� takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i przydatno�� do robót oraz zgodno�� z wymaganiami ST,  
a tak�e były dost�pne do kontroli. 

• Po zako�czeniu robót Wykonawca musi doprowadzi� miejsca czasowego składowania materiałów do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

• Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z In�ynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
  
• Je�eli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi� In�yniera o 
rodzaju wybranego materiału co najmniej 2 tygodnie przed jego u�yciem. Je�eli materiał b�dzie 
wymagał przeprowadzenia bada�, okres ten musi by� odpowiednio przedłu�ony. 

     Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� zmieniany bez zgody In�yniera. 
• Je�eli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o zastosowaniu innych 

materiałów ni� podanych w dokumentacji decyduje In�ynier w porozumieniu z Projektantem. Materiały te 
musz� jednak posiada� parametry równowa�ne w stosunku do materiałów zało�onych w dokumentacji 
technicznej i spełnia� wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

2.7 Materiały pochodz�ce z rozbiórki  

• Zało�ono materiał z rozbiórki elementów dróg, obiektów i sieci zostanie oczyszczony, posegregowany 
przewieziony oraz rozładowany w nast�puj�ce miejscach: 

a) Wywóz materiału kamiennego – zło�enie w miejscu wskazanym przez In�yniera/ Zamawiaj�cego  

b) Wywóz elementów stalowych, �eliwnych i z metali kolorowych:  
• słupy o�wietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury (np. ławki), słupki znaków, elementy 

bezpiecze�stwa ruchu (bariery, słupki, balustrady) – w miejscu wskazanym przez In�yniera/ 
Zamawiaj�cego lub  w magazynie wła�ciwego dysponenta (zarz�dcy) sieci; 

• włazy �eliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki  i inne z demonta�u sieci w drodze  oraz 
elementy z demonta�u sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) zło�one w magazynie wła�ciciela 
(dysponenta) sieci b�d� wła�ciciela (zarz�dcy) obiektu. W przypadku gdy materiał stanowi własno��
MPWiK , Wykonawca przewiezie materiał do magazynu na terenie Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK. 
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• elementy stalowe (reklamy, słupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) – montowane przez osoby 
prywatne – przekazane wła�cicielowi prywatnemu.  

W przypadku gdy wła�ciciel do którego nale�� zdemontowane w/w elementy zrezygnuje b�d� ich nie 
przyjmie, to o dalszym post�powaniu z elementami rozbiórkowymi zadecyduje In�ynier Budowy.  

W tym przypadku Wykonawca musi zało�y� �e mo�e sta� si� wła�cicielem zdemontowanych i niechcianych 
elementów i to on b�dzie odpowiedzialny za wywóz na składowisko odpadów przez siebie wybrane i 
poniesienie opłat z tytułu utylizacji i/lub składowania. 

c) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie wymienionych powy�ej a o które upomni si� wła�ciciel (zarz�dca) 
sieci – w miejsce przez niego wskazane,  

d) Wywóz pozostałych materiałów rozbiórkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny, 
kruszywa z podbudów, grunt z robót ziemnych (nienadaj�cy si� do ponownego wykorzystania) inny nie 
wymieniony w ppkt.a-c – na miejsce (składowisko) wskazane przez Wykonawc�,    

• W przypadku gdy wła�ciciel (zarz�dca) zdemontowanego materiału odbierze go osobi�cie, Wykonawca 
zapewni zło�enie materiału na odkładzie  tak aby ułatwi� dojazd i załadunek wła�cicielowi,  

• Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego 
wbudowania/monta�u, 

• Koszt składowania lub/i utylizacji na składowisku odpadów w zale�no�ci od bran�y i asortymentu robót 
mo�e  podlega�  odr�bnemu rozliczeniu,  

• W przypadku zmiany składowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiaj�cego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN NIEZB�DNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO	ON� JAKO�CI�  
  
• Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert�
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia
Jako�ci (PZJ) uzgodnionym przez In�yniera. 

• Liczba i wydajno�� sprz�tu musi gwarantowa� przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umowie i 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera  

• Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonywania robót musi by� stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy, a tak�e odpowiada� wymaganiom ochrony �rodowiska i 
przepisom dotycz�cym jego u�ytkowania. 

• Je�eli wymagaj� tego przepisy Wykonawca zobowi�zany jest do dostarczenia In�ynierowi kopii 
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania. 

• Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy jak i 
działaj�ce ze szkod� na �rodowisko zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie b�d� dopuszczone 
do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORT.  

• Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportowych, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
)a Materiały sypkie b�d� odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem  i pyleniem 
)b Betony w zale�no�ci od warunków atmosferycznych musz� by� zabezpieczone przed zbyt szybkim 

wi�zaniem( dodatki opó�niaj�ce wi�zanie  b�d� przesuszeniem lub zmarzni�ciem)  
)c Masy bitumiczne w zale�no�ci od �rodka transportu- nale�y przewozi� pod plandek�  

• Liczba �rodków transportu musi zapewni� wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera. 

• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego. 

• 	rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom umowy b�d� na polecenie In�yniera usuni�te z placu 
budowy. 

• Wykonawca na bie��co i na własny koszt musi usuwa� wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, 
poleceniami In�yniera. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysoko�ciowe wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez In�yniera na pi�mie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktów głównych i reperów 
roboczych Wykonawca przeka�e In�ynierowi plan tyczenia z domiarami punktów głównych je�eli b�dzie 
tego wymagał In�ynier. 

• Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du popełnionego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
musz� by�, poprawione przez Wykonawc�

• Sprawdzenie przez In�yniera wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysoko�ci nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

• In�ynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwi�zanych z 
jako�ci� robót, ocen� jako�ci materiałów i post�pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
zwi�zanych z interpretacj� dokumentacji projektowej i ST oraz dotycz�cych akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawc�.  

• Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót musz� by� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a tak�e w normach i 
wytycznych. 

• Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dnia wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst�puj�ce podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe do�wiadczenia, wyniki bada�
naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

• In�ynier jest upowa�niony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych na budow�, na niej 
produkowanych lub przygotowywanych. In�ynier powiadamia Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuca 
wszystkie materiały i roboty, które nie spełniaj� wymaga� jako�ciowych okre�lonych w dokumentacji 
projektowej i ST.  

• Z odrzuconymi materiałami nale�y post�powa� zgodnie z niniejsz� ST   
• Polecenia In�yniera powinny by� wykonane (pod gro�b� wstrzymania robót) w terminie przez niego 

wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2 Wykonanie robót zwi�zanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych
oraz inwentaryzacji powykonawczej

W zakres robót pomiarowych wchodz�: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko�ciowe punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 

(reperów roboczych), 
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysoko�ciowych, 
c) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko�ciowe punktów głównych osi obiektów mostowych dla 

poszczególnych ich elementów (fundamenty, podpory, ło�yska, prz�sła), w kolejnych fazach ich 
budowy oraz docelowe zaopatrzenie obiektów in�ynierskich w znaki wysoko�ciowe (repery) i 
wodowskazy przy mostach, 

d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperów, 
e) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementów infrastruktury 

drogowej (chodniki, wjazdy, zatoki  autobusowe itp), 
f)  wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urz�dze� podziemnych (kanalizacja, sieci  
     teletechniczne i energetyczne ), 
g)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
h) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
     sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
i) wykonania dokumentacji powykonawczej obejmuj�cej prace przygotowawcze, polowe,  
     obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji.– dot. wszystkich 

bran�  

5.2.1 Okre�lenia podstawowe 

• Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy 
punkt trasy. 
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• Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiór dokumentów powstałych w wyniku 
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowa� kartograficznych. 

• Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt  z ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania wszelkich 
uzgodnie� dokonywanych pomi�dzy Wykonawc� i In�ynierem Budowy.  

•  Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie post�powania: 
rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, s�dowego lub innego 
administracyjnego ustalaj�cego lub przenosz�cego własno��. 

• Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, posiadaj�ca odpowiednie 
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowa�niona do kierowania pracami i do 
wyst�powania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotycz�cych realizacji umowy.  

• Linia rozgraniczaj�ca - jest to linia oddzielaj�ca tereny o ró�nym przeznaczeniu np. ulic� lub drog� od 
gruntów rolnych lub budowlanych. 

•  Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj�ce aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i 
budynków, a tak�e sieci uzbrojenia terenu. 

• O�rodek dokumentacji - wła�ciwy rzeczowo i terenowo wojewódzki o�rodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.  

• Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne poło�enie na 
powierzchni odniesienia zostało okre�lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

•  Rze�ba terenu - ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu . 

• Sie� uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i 
urz�dzenia: wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 
inne.  

• Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wysoko�� w 
stosunku do przyj�tej powierzchni odniesienia została okre�lona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

5.2.2. Rodzaje materiałów 

• Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci do 0,50 metra 

• Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i 
długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 
mm i długo�ci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma mo�liwo�ci stosowania palików (np. na 
nawierzchni) mo�liwe jest oznaczenie sprayem. „	wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i 
przekrój prostok�tny. 

• W trakcie prowadzenia robót drogowych do wyznaczania rz�dnych kraw��ników i innych elementów 
liniowych nale�y stosowa� szpilki stalowe (odległo�� rozstawu nie wi�ksza ni� 10 m) 

• Do wykonania robót w zakresie wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych obiektów 
budowlanych materiały powinny spełnia� wymagania PN i instrukcji technicznych, a ewentualne 
odst�pstwa nale�y bezwzgl�dnie uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

• Materiały u�ywane do prac polowych:  
− jako znaki naziemne - słupki betonowe,  
− jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzy�em, rurki drenarskie, butelki,  
− jako znaki wysoko�ciowe - repery metalowe. 

• Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysoko�ciowych oraz punktów granicznych, nale�y 
korzysta� z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji 
punktów”. 

• Dopuszcza si� do stosowania znaki �ciennej osnowy odtwarzalnej.  
• Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, u�ywane jako materiały pomocnicze powinny posiada�

rozmiary dostosowane do potrzeb. 



D-00.00.00 Wymagania ogólne.  

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
18

• Materiały u�ywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki, papier kre�larski, kalki, folie, 
itp. Materiały te powinny posiada� wysokie parametry u�ytkowe dotycz�ce trwało�ci, odporno�ci na 
warunki zewn�trzne oraz powinny si� charakteryzowa� niewielkimi deformacjami (skurczem). 

              Dyskietki i inne komputerowe no�niki informacji powinny odpowiada� standardom informatycznym. 
  

5.2.3 Sprz�t pomiarowy 

• Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysoko�ciowych oraz wykonania dokumentacji 
powykonawczej zrealizowanych obiektów nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
− instrumenty typu Total Station o dokładno�ci pomiaru k�tów 20cc oraz 
     odległo�ci 10 mm + 10 mm / km, 
− teodolity o dokładno�ci pomiaru k�tów 20cc, lub tachometry, 
− niwelatory o dokładno�ci pomiaru 5 mm / km, 
− dalmierze o dokładno�ci pomiaru odległo�ci 10 mm + 10 mm / km, 
− tyczki, 
− łaty, 
− ta�my stalowe, szpilki. 
− do prac obliczeniowo-kameralnych nale�y stosowa� sprz�t komputerowy. 

• Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien 
gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

• Wszelkie urz�dzenia pomiarowe powinny posiada� atesty i aktualne �wiadectwa legalizacyjne 
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii. 

5.2.4  Transport sprz�tu i materiałów 
 Sprz�t i materiały do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mo�na przewozi�
dowolnymi �rodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.2.5 Wykonanie robót 

• Wyznaczenie/ odtworzenie głównych punktów trasy
Wyznaczenie głównych punktów trasy nale�y wykona� w oparciu o Dokumentacj� Projektow� przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej i innej osnowy geodezyjnej okre�lonej w Dokumentacji 
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez In�yniera. Wyznaczone punkty budowli nie 
powinny by� przesuni�te wi�cej ni� 1 cm w stosunku do projektowanych, a rz�dne punktów nale�y wyznaczy�
z dokładno�ci� 1,0 cm w stosunku do danych okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku 
osnowy niezb�dnej do wyznaczenia powy�szych  punktów Wykonawca wykona zało�enie osnowy na własny 
koszt ( koszty po�rednie) 

• Wyznaczenie/odtworzenie reperów
Wyznaczenie roboczych punktów wysoko�ciowych. Punkty wysoko�ciowe (repery) nale�y wyznacza� nie 
dalej ni� 150 m, a tak�e obok ka�dego projektowanego obiektu. Punkty wysoko�ciowe nale�y umieszcza�
poza granicami projektowanej budowli, a rz�dne ich okre�li� z dokładno�ci do 0.5 cm.  

• Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktów
wysoko�ciowych.

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK oraz innymi 
przepisami obowi�zuj�cymi  
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wyznaczy� lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych 
trasy oraz reperów. 
Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s� zgodne z 
rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si�
od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym In�yniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji 
przez In�yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rz�dnych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez In�yniera, zostan�
wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera o ró�nicach oznacza, �e roboty 
dodatkowe w takim przypadku obci��� Wykonawc�. 
Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez In�yniera. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� odpowiednio 
zastabilizowane, zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i 
poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w czasie 
trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe zostan� zniszczone przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do 
obowi�zków Wykonawcy. 
Je�eli za��da tego Zamawiaj�cy Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktów przed 
zniszczeniem.  

  
• Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych zwi�zanych z pomiarem powykonawczym  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz 
przepisami prawnymi i technicznymi obowi�zuj�cymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny równocze�nie 
by� zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiaj�cego (wszelkie polecenia i uzgodnienia mi�dzy 
Zamawiaj�cym a Wykonawc� wymagaj� formy pisemnej). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za nast�pstwa wynikaj�ce z nieprawidłowego wykonania prac. 

Wykonawca zobowi�zany jest zapozna� si� z zakresem prac opracowania i przeprowadzi� z Zamawiaj�cym 
uzgodnienia dotycz�ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
Ponadto winien zgłosi� prace, przed ich rozpocz�ciem, do wła�ciwego terenowo wojewódzkiego o�rodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by� poprzedzone uzyskaniem z o�rodka 
dokumentacji informacji o rodzaju, poło�eniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej 
(poziomej i wysoko�ciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. 
W przypadku stwierdzenia, �e w trakcie realizacji budowy nie została wykonana bie��ca inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu, nale�y powiadomi� o tym Zamawiaj�cego. 
Przy analizie zebranych materiałów szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
– ustalenie klasy i dokładno�ci osnów geodezyjnych, układów współrz�dnych i poziomów odniesienia oraz 

mo�liwo�ci wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych, 
– ustalenie, które dokumenty bazowe w o�rodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, musz� by�

zaktualizowane pomiarami powykonawczymi. 

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by� poprzedzone wywiadem terenowym, maj�cym na 
celu: 
– ogólne rozeznanie w terenie, 
– odnalezienie punktów istniej�cej osnowy: poziomej, wysoko�ciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu 

technicznego tych punktów, a tak�e aktualizacj� opisów topograficznych, 
– je�li b�dzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupełnienie) osnowy poziomej III klasy oraz osnowy 

pomiarowej. 
W pierwszej kolejno�ci nale�y pomierzy� wznowion� lub zało�on� osnow�. 
Nast�pnie nale�y wykona� pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj� G - 4 “Pomiary sytuacyjne i 
wysoko�ciowe”, mierz�c wszystkie elementy tre�ci mapy zasadniczej oraz tre�� dodatkow� tj.: 

− granice ustalone według stanu prawnego, 
− kilometra� dróg, 
− znaki drogowe, 
− wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
− zabytki i pomniki przyrody, 
− wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
− studnie (�rednice), 
− przekroje poprzeczne co 20 - 50 m, 
− inne elementy wg wymaga�  Zamawiaj�cego. 

W zasadzie przy wy�ej wymienionych pomiarach stosuje si� technologie klasyczne (pomiary bezpo�rednie). 
Przy wi�kszych obiektach mog� by� stosowane tak�e metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tre�ci 
ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczaj�cych, granic ustalonych wg 
stanu prawnego lub innych elementów. 

Prace obliczeniowe i nale�y wykona� przy pomocy sprz�tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre�ci 
na map� zasadnicz� oraz map� ewidencji gruntów  prowadzonych technikami tradycyjnymi nale�y wykona�
metod� klasyczn�  (kartowanie i kre�lenie r�czne) lub przy pomocy automatów kre�l�cych (ploterów). 
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Niezale�nie od wy�ej wymienionych prac, wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj�cego nale�y uzupełni� o 
elementy drogi w przekroju poprzecznym . Je�li mapa dla Zamawiaj�cego została wykonana w technice 
numerycznej lub analogowej, aktualizacj� nale�y wykona� t� sam� technik�. 

Dokumentacj� powykonawcz� nale�y skompletowa� zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” 
Po zako�czeniu prac Wykonawca przekazuje do o�rodka dokumentacj� przeznaczon� dla o�rodka i dla 
organu prowadz�cego ewidencj� gruntów oraz t� cz��� dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiaj�cego, 
która powinna by� opatrzona klauzul� o przyj�ciu do zasobu 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiaj�cego powinna by� skompletowana, zbroszurowana 
b�d� oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych , spisem 
zawarto�ci oraz numeracj� stron. 
Dla Zamawiaj�cego nale�y skompletowa� nast�puj�ce materiały (je�eli nie zostały przez niego podane) : 
• wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkow� tre�ci�, 
• zaktualizowana mapa ewidencyjna 
• kopie wykazów współrz�dnych i wysoko�ci punktów osnowy poziomej, wysoko�ciowej oraz wykazy 

współrz�dnych punktów granicznych, 
• kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron�, 
• kopie opisów topograficznych, 
• kopie szkiców polowych, 
• map� numeryczn� na no�niku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiaj�cym, 
• inne wg wymaga� Zamawiaj�cego  . 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.
  
6.1. Program zapewnienia jako�ci ( PZJ ). 
• Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie programu zapewnienia jako�ci robót  i przedstawienie go 

do aprobaty. W programie tym nale�y przedstawi� zamierzony sposób wykonania robót, mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 

 Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera� mi�dzy innymi: 

a) cz��� ogóln� opisuj�c� : 

− organizacj� wykonania robót i sposób prowadzenia robót, 
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót (je�eli ci��ył na Wykonawcy obowi�zek 
       wykonania projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zast�pczego),  
− bezpiecze�stwo i higiena pracy, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
      laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzy� prowadzenie bada�), 
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapisu pomiarów, nastawienia 
      parametrów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
      technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi. 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� ( dla ka�dego asortymentu robót ): 
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie, 
− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu, 
− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�� bada�, pobieranie próbek, legalizacja i 
      sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  
      wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.  

  
Zamawiaj�cy mo�e ��da� uszczegółowienia w/w cz��ci o elementy przez siebie wskazane.  
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6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

• Celem kontroli robót powinno by� takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� robót. 

•  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Powinien zapewni�
odpowiedni system kontroli wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie niezb�dne 
urz�dzenia. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w 
celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy. 

•  Wykonawca musi przeprowadza� pomiary i badania z cz�stotliwo�ci� pozwalaj�c� na stwierdzenie czy 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� powinny by� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone In�ynier ustala zakres kontroli jaki jest 
konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.  

• Wykonawca musi dostarczy� In�ynierowi �wiadectwa stwierdzaj�ce, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 
sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 

     In�ynier musi mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
•  In�ynier powiadamia Wykonawc� pisemnie o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze�

laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprz�tu lub metod badawczych. Je�eli te s� tak 
powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier mo�e wstrzyma� natychmiast u�ycie 
badanych materiałów do robót i dopu�ci� je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� badanych 
materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizacj� i prowadzeniem niezb�dnych bada�, pomiarów i kontroli ponosi  
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

• Próbki powinny by� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� wytypowane do bada� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem. 

• In�ynier musi mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
• W przypadkach, gdy jako�� stosowanych materiałów budzi w�tpliwo�ci In�yniera, mo�e on zleci�

przeprowadzenie dodatkowych bada� (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy 
kwestionowanych materiałów, b�d� ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych bada� Wykonawca 
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiaj�cy. 

• Pojemniki do pobierania próbek powinny  by� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
In�yniera, chyba �e w specyfikacjach szczegółowych podano inaczej. 
Próbki pobierane i dostarczane do bada� musz� by� odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez In�yniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.  

6.4. Badania i pomiary. 

• Wszystkie badania i pomiary musz� by� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami 
obowi�zuj�cymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 
mo�na stosowa� wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez In�yniera a 
zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami. 

• Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca musi powiadomi� In�yniera o ich rodzaju, 
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca musi przedstawi� In�ynierowi do akceptacji ich wyniki na pi�mie. 

W poszczególnych specyfikacjach szczegółowych podano proponowane cz�stotliwo�ci bada� i pomiarów. 
In�ynier mo�e zadecydowa� o przeprowadzeniu wi�kszej ilo�ci bada�, je�eli: 
• wbudowywany materiał jest w�tpliwej jako�ci,  
• roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie uło�enia warstw 

o zani�onej grubo�ci, nie mieszcz�cej si� w tolerancji bł�du, 
• wyniki bada� s� rozbie�ne. 
In�ynier mo�e zadecydowa� o zmniejszeniu cz�stotliwo�ci bada� i pomiarów je�li uzna, �e proponowane  
w niniejszej ST ilo�ci s� nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robót.  

 In�ynier mo�e odst�pi� od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko je�li uzna �e dane roboty  
 towarzysz�ce lub tymczasowe nie maj� wpływu na jako�� wykonywanych robót podstawowych.   
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6.5. Raporty z bada
. 

• Wykonawca zobowi�zany jest do przekazywania In�ynierowi kopii raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w PZJ lub w dokumencie nadrz�dnym w 
stosunku do ST.  

• Wyniki bada� (kopie) musz� by� przekazywane In�ynierowi na formularzach przez niego 
zaakceptowanych. 

  
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera. 

• W celu kontroli jako�ci materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania In�ynier jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. 
In�ynier musi mie� zapewnion� pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta materiałów. 

• Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc� oraz na podstawie 
wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�, In�ynier ocenia zgodno�� materiałów i robót z 
wymaganiami ST. 

• In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania na swój koszt niezale�nie od Wykonawcy. 
• Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, In�ynier zleca Wykonawcy lub 

niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� albo przy ocenie 
zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST opiera si� wył�cznie na własnych 
badaniach. 

6.7. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze
. 
• Przez atest  w niniejszej specyfikacji nale�y rozumie� deklaracje zgodno�ci producenta okre�lon� w 

ustawie o wyrobach budowlanych  oraz ustawie o systemie oceny zgodno�ci.  

• In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce deklaracje producenta (lub inne wymienione w 
pkt.2) stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w ST a głównie w przepisach 
obowi�zuj�cych.  

• Urz�dzenia laboratoryjne i sprz�t kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach 
musz� mie� wa�n� legalizacj� wydan� przez upowa�nione instytucje. 

• Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia - wa�ne legalizacje mog� by� w ka�dej chwili skontrolowane i 
je�eli zostanie stwierdzona ich niezgodno�� z ST, to materiały takie lub urz�dzenia zostan� odrzucone. 

• Materiały i urz�dzenia musz� spełnia� wymagania przepisów obowi�zuj�cych podanych w pkt. 10 ST. 

6.8. Dokumenty budowy.  

6.8.1 Dziennik budowy.  

• Jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – personalnie 
odpowiada za to Kierownik Budowy. 

• Zapisy w dzienniku budowy musza by� dokonywane na bie��co i dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

• Ka�dy zapis w dzienniku budowy musi by� opatrzony dat� jego dokonania i podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy musz� by� czytelne, dokonane 
trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po drugim, bez przerw. 

• Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty musz� by� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika oraz opatrzone dat� i podpisem Kierownika Budowy i In�yniera. 

• Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
− dat� przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− dat� przekazania Wykonawcy przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia In�yniera, 
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych i 
      ko�cowych, 
− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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− stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 
      wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 
      wykonywania robót, 
− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 
      podaniem kto je przeprowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

• Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musz� by� przedło�one 
In�ynierowi w celu ustosunkowania si� do nich. 

• Decyzje In�yniera wpisane do dziennika budowy musz� by� podpisane przez Wykonawc� z zaznaczeniem 
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

• Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 
jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

6.8.2Obmiar.

• Zało�ono, �e na przedmiotowe zadanie b�dzie prowadzona ksi�ga obmiaru.  
• W zale�no�ci od sposobu rozliczenia budowy obmiar mo�e słu�y� ró�nym celom –do rozlicze�

asortymentu robót wg cen jednostkowych mi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� (rozliczenie 
kosztorysowe) b�d� do oszacowania kosztów na własne potrzeby przez Zamawiaj�cego/ Wykonawc� – 
przy rozliczeniu budowy ryczałtowym.  

• Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si� w jednostkach przyj�tych w kosztorysie ofertowym 
/przedmiarze  i wpisuje do ksi�gi obmiaru.  

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne.

• Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta  materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy i Zamawiaj�cego powinny by� gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Powinny by� one udost�pnione 
na ka�de �yczenie Zamawiaj�cego.  

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.

     Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentów budowy zalicza si� równie� : 
− pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania placu budowy, 
− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustale�, 
− korespondencj� na budowie. 
− inne  

6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy.

• Dokumenty budowy musz� by� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 

• Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy poci�ga za sob� konieczno�� natychmiastowego 
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem. 

  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót. 

• Obmiar robót musi okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót podczas, gdy przedmiar robót 
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podłu�ne. Obmiar przeprowadza si� w 
jednostkach ogólnie przyj�tych okre�lonych w szczegółowych ST.  

• Je�eli Zamawiaj�cy b�dzie wymagał wykonanie obmiaru robót Wykonawca wykona je, po pisemnym 
powiadomieniu In�yniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca musi 
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powiadomi� In�yniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musz� by� wtedy 
wpisane do ksi�gi obmiaru i zatwierdzone przez In�yniera. In�ynier winien by� obecny przy dokonywaniu 
obmiaru. 

• Je�eli In�ynier uzna, �e pomiary zostały wykonane niedbale, ilo�ci wydaj� si� znacznie zawy�one albo 
Wykonawca nie zgłosi In�ynierowi dokonania obmiaru, mo�e nakaza� wykonanie ponownego obmiaru. 
Wykonawca ma prawo ��da� dodatkowego wykonania obmiaru je�li nie zgadza si� z zakwestionowa-nymi 
przez In�yniera ilo�ciami.  

• Ewentualne obmiary nale�y przeprowadza� przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót. 
• Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania natomiast ulegaj�cych zakryciu 

przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
• Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci musz� by� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksi�gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone do ksi�gi 
obmiaru w formie oddzielnego zał�cznika, którego wzór powinien by� uzgodniony z In�ynierem.  

• Powy�sze zasady wykonania obmiaru obowi�zuje je�li Zamawiaj�cy w dokumentach nadrz�dnych do ST 
nie okre�li innych zasad. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów ( w przypadku wykonania obmiaru). 
• Ilo�ci wszelkich materiałów lub robót nale�y mierzy� w jednostkach okre�lonych w dokumentacji 

projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.). 
• Przedmiarow� ilo�� robót zaokr�gla si� z dokładno�ci do pełnych jednostek natomiast obmiarow� do 

dwóch miejsc po przecinku, chyba �e ustalono inaczej z Zamawiaj�cym, 

• O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre�lono inaczej, wszystkie pomiary 
długo�ci nale�y wykonywa� w poziomie wzdłu� linii osiowej. 

• Wszystkie elementy robót okre�lone w metrach mierzy si� równolegle do podstawy. 
• Je�li ST dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to�ci nale�y oblicza� w m3 jako iloczyn długo�ci i 
�redniej powierzchni przekroju. 

• Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów lanych 
oblicza si� w metrach kwadratowych 

• Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw ods�czaj�cych i podbudowy dokonuje si� w metrach kwadratowych 
przyjmuj�c długo�� odcinka po osi drogi lub chodnika, szeroko�� po prostej prostopadłej do osi drogi z 
uwzgl�dnieniem poszerze� na łukach i na skrzy�owaniach. 

• W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemo�liwy do 
przeprowadzenia, ilo�� gruntu nale�y obmierza� w stanie spulchnionym na odkładzie lub na �rodkach 
transportowych z uwzgl�dnieniem współczynnika  spulchnienia  

• Obj�to�ci przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których przewidziano w 
projekcie umocnienie skarp, nale�y oblicza� według przekrojów poprzecznych przed umocnieniem skarp. 

• Obj�to�� ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych nale�y oblicza� jako ró�nic� mi�dzy 
obj�to�ci� wykonanego wykopu a obj�to�ci� urz�dzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do 
poziomu terenu. 

• Obj�to�� wykopów dla zbiorników (obiektów) okr�głych o �rednicy wi�kszej od 300 cm obmiarowuje si�
przy zało�eniu i� dno wykopu ma kształt tak�e okr�gły, natomiast o �r. mniejszej  od 300 cm jako 
kwadratowy lub prostok�tny .  

• Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo powinny by� wa�one w megagramach lub kilogramach  
     (zgodnie z wymaganiami ST). 
• Ilo�� lepiszczy bitumicznych jest okre�lana w metrach kwadratowych. 
• W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach 

lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mas�, 
dane te mog� stanowi� podstaw� obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mog� by� losowo 
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nast�puje wtedy na podstawie tolerancji okre�lonych przez 
producenta ( o ile takich tolerancji nie okre�lono w ST lub aktualnych normach).  

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

• Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót musz� by� zaakceptowane 
przez In�yniera. Powinny one by� dostarczone przez Wykonawc�.  

• Je�eli wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwa legalizacji. 
W czasie całego okresu trwania robót musz� by� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 
technicznym ( wła�ciwe przechowywanie, obsługa, niedost�pno�� dla osób niepowołanych).  
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7.4. Wagi i zasady wa�enia. 

• Je�eli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wa�enia, Wykonawca powinien 
zapewni� dost�p do wag odpowiednie ilo�ci i miejscach zaakceptowanych przez In�yniera. Wagi powinny 
posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.  

• Wykonawca mo�e u�ywa� publicznych urz�dze� wagowych pod warunkiem, �e były one atestowane i 
posiadaj� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

8. Odbiór robót.
  
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

• W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym 
przez In�yniera przy udziale Wykonawcy: 
−  odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
−  odbiór cz��ciowy, 
−  odbiór ostateczny, 
−  odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

• Polega na on finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegn� zakryciu. Odbiór ten musi by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie odpowiednich korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tych robót dokonuje In�ynier.  

• Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In�yniera.  

• Odbiór powinien by przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 

• Jako�� i ilo�� robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 
konfrontacji z dokumentacja projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

• W przypadku stwierdzenia odchyle� od przyj�tych wymaga� i innych wcze�niejszych ustale� In�ynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz�ce zmian i korekt. W wyj�tkowych 
przypadkach In�ynier podejmuje decyzj� o dokonaniu potr�ce�. Sposób oraz tolerancje dokonania 
potrace� ustala Zamawiaj�cy na etapie przetargu b�d� w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z 
In�ynierem Budowy. 

• Przy ocenie odchyle� i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych In�ynier równie�
uwzgl�dnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotycz�cych danej cz��ci robót. 

8.3. Odbiór cz��ciowy. 

• Polega on na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót wraz z ustaleniem nale�nego 
wynagrodzenia. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad obowi�zuj�cych przy dokonywaniu 
odbioru ostatecznego. 

8.4. Odbiór ostateczny. 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 
jako�ci i warto�ci. 

• Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego powinny by� stwierdzone przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
In�yniera. 

• Odbiór ostateczny nast�puje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez In�yniera zako�czenia robót i kompletno�ci oraz prawidłowo�ci operatu kolaudacyjnego.  

• Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecno�ci In�yniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego. Komisja odbieraj�ca roboty dokonuje ich oceny ilo�ciowej i jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 
z dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ul�gaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniaj�cych i poprawkowych. 



D-00.00.00 Wymagania ogólne.  

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
26

• W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej 
lub robotach wyko�czeniowych komisja przerywa swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wi�kszego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokonuje potr�ce� i ustala o ile zmniejsza 
si� warto�� wykonanych robót w stosunku do warto�ci przyj�tej w dokumentach kontraktowych. 

• Odbiór robót zwi�zanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nast�puje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
In�ynierowi.  

  
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowa� nast�puj�ce dokumenty (w formie operatu 
kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiaj�cego): 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami, 
− Specyfikacje Techniczne (STWiORB) – je�eli b�dzie tego wymagał Zamawiaj�cy, 
− uwagi i zalecenia In�yniera, zwłaszcza dotycz�ce odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu i 
   udokumentowanie wykonania zalece�, 
− recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza 
− dzienniki budowy  
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ , 
− deklaracje producentów wbudowanych materiałów, 
− opinia technologiczna sporz�dzona na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych 

do dokumentów odbioru, a  wykonywanych zgodnie z ST i PZJ, 
− sprawozdanie techniczne je�li jest wymagane, 
− dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, �e Zamawiaj�cy za��da przedło�enia przed rozpocz�ciem 
       robót)  
−  inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego. 

• Sprawozdanie techniczne powinno zawiera�: 
− zakres i lokalizacj� wykonanych robót, 
− wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
       Zamawiaj�cego, 
− uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót, 
− dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót. 

  
• Po zapoznaniu si� ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedło�onymi przez Wykonawc�

oraz po dokonaniu ogl�dzin wykonanych robót komisja odbieraj�ca roboty sporz�dza protokół odbioru 
ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Protokół ten jest podstawowym 
dokumentem stwierdzaj�cym dokonanie odbioru ostatecznego robót (w przypadku kontraktu – 
	wiadectwo Przej�cia Robót) 

• W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie s� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznacza ponowny termin ostatecznego 
odbioru robót. 

• Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce musz� by� zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

• Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniaj�cych wyznacza komisja.  

8.6. Odbiór pogwarancyjny :  

• Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w zwi�zku z konieczno�ci� usuni�cia wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

• Okres gwarancji powinien by� podany w umowie.  

9. Rozliczenie robót towarzysz�cych i tymczasowych oraz podstawa płatno�ci.  

9.1 Roboty towarzysz�ce i tymczasowe  
Definicj� robót towarzysz�cych i tymczasowych podano w pkt. 1.3  
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9.2. Ustalenia ogólne. 
9.2.1 Co obejmuje cena. 

• Podstaw� płatno�ci mo�e by� cena jednostkowa (za jednostk� obmiarow�) skalkulowan� przez 
Wykonawc� dla danej pozycji �lepego kosztorysu (przedmiaru robót scalonych)  

• Cena jednostkowa musi uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci zwi�zane z wykonaniem elementu budowli 
zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST, umow� i przedmiarem robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− robocizn� bezpo�redni�, 

− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania  

− warto�� pracy sprz�tu ( ka�dorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na plac budowy i z powrotem, monta� i demonta�
na stanowisku pracy ), 

− zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mog� by�
poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

− koszty po�rednie, w skład, których wchodz�:  

• Koszty własne: płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, 
koszty za zniszczenia; urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robót, wydatki zwi�zane z BHP i Ppo�., koszt usług 
obcych na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw� zaplecz budowy, placów i bocznic, koszt ekspertyz 
dotycz�cych wykonanych robót oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty 
przegl�dów sprz�tu, napraw i konserwacji i inne  

• Koszty zwi�zane z umow� - Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga�
ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczególnione w kosztorysie �lepym. 

• Koszty zwi�zane z robotami, koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, 
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czysto�ci nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), koszty 
odwodnienia (pompowanie, drena�e tymczasowe itp.), szalunków, koszty składowania na wysypie 
materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, koszty geodezyjne (inne ni� wytyczenie punktów głównych i 
reperów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdów i przejazdów innych ni�
przewiduje si� w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robót opisano pkt 9.2.2), koszty 
opracowa� przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znaków geodezyjnych) i powykonawczych (np. 
dokumentacja powykonawcza inna ni� wymieniona w ST 01.01.01), koszty poniesione na pomiary i 
badania, aktualizacja, uzgodnienie  i wdro�enie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy 
lub przed jej rozpocz�ciem) oraz  inne.   

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest 
ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj�tych dan� pozycj�
kosztorysow� za wyj�tkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 
W przypadku wyst�pienia robót dodatkowych, tj. takich których nie mo�na było przewidzie� w trakcie 
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by� wykonana wg 
odr�bnej umowy, chyba, �e umowa  przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych.  
Dodatkowe specyfikacje techniczne b�d� dokumentacj� projektow� winien wykona� Projektant za dodatkow�
odpłatno�ci�.    
W/w dokumenty mog� by� sporz�dzone przez Wykonawc� w porozumieniu z In�ynierem Budowy i po 
uzyskaniu akceptacji rozwi�za� przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi Zamawiaj�cy.  

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja  objazdów lub/i przejazdów obejmuje: 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu  
− konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 
− tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 
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− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł – nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego 

− utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
− usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Je�eli Zamawiaj�cy nie zadecyduje inaczej, to  Wykonawca jest odpowiedzialny za:   

− opracowanie  i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego je�li takiego nie ma 
− wdro�enie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej  
− przeprowadzenie robót  w sposób połówkowy  
− aktualizacja  projektu przez cały okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wła�ciwymi 
      jednostkami  
− powiadamianie wła�ciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu  
− wdro�enie postanowie� ST 00.00.00 dotycz�ce organizacji ruchu tymczasowego.  

Zało�ono �e czynno�ci i materiały zwi�zane z organizacj� ruchu na czas trwania budowy stanowi�  
koszty ryczałtowe i winny by� uwzgl�dnione przez Zamawiaj�cego jako osobna pozycja  cenowa. 
  
Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 
07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spełnia�
wymagania ST  D-07.02.01 z wył�czeniem cech wła�ciwych dla nowego oznakowania tj. generacji folii, 
grubo�ci ocynku, wielko�ci tarcz.  
Oznakowanie musi by� czytelne, posiada� minimalny stopie� zu�ycia (nie dopuszcza si� zastosowania 
oznakowania pogi�tego i połamanego, z ostrymi  lub naderwanymi kraw�dziami), nie prowizoryczne 
mocowania do słupków oraz stabilne fundamenty (obci��enie stojaków z workami z piaskiem tylko w 
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego) 
Za szkody powstałe  z przyczyn zwi�zanych z niewła�ciwym monta�em oznakowania (bez ingerencji osób 
trzecich) odpowiada Wykonawca  
Na etapie post�powania przetargowego Zamawiaj�cy mo�e zmieni� kryterium zakwalifikowania 
wymienionych powy�ej kosztów i za��da� odr�bnej wyceny jednostkowej b�d� mo�e zadecydowa� o 
niekwalifikowaniu kosztów do kosztów robót budowlanych.   

9.3. Zakres  wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu 
osnowy geodezyjnej.  

Zakres robót przypadaj�cy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych (reperów) 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− wyznaczenie urz�dze� infrastruktury drogowej i urz�dze� podziemnych 
− wykonanie pomiarów bie��cych w miar� post�pu robot, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�.  
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj�ce 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
− opracowanie szkiców z pomiarów, 
− zabezpieczenie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,  
− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji), 

zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej ST- dotyczy wszystkich bran�.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.(Jednolity tekst 
Dz.U.03.207.2016 z pó�n zm). 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowa� geodezyjno – kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych w budownictwie.(Dz.U.95.25.133) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126) 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowa�nionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497) 

• Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086) 

• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okre�lenia rodzajów materiałów 
stanowi�cych pa�stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wył�czania z zasobu oraz 
udost�pniania zasobu- (Dz.U.99.49.493) 

• Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.(dział dziesi�ty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 	rodowiska z dnia 10.02.1977 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30) 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229) 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321) 

• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086) 

• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568) 

• Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno�ci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087 
• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr  01.62.628)  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627     

z pó�n zm. )  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i 

higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego ( Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia ( Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042 ) 

10.1 Instrukcje i akty zwi�zane z obsług� geodezyjn�  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK-1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1 

       8.   Prawo geodezyjne i kartograficzne -  ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.240.2027 
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10.2 Normy  
Normy podano w przepisach zwi�zanych w specyfikacjach szczegółowych . 

Uwaga: Powy�sze akty prawne mog� by� nieaktualne. Maj�c na my�li słowo „Ustawy” nale�y je ł�czy� odpowiednimi aktami 
wykonawczymi dotycz�cymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
Z uwagi na znaczn� ilo�� zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nale�y prowadzi� zgodnie z 
normami i przepisami prawnymi obowi�zuj�cymi w momencie wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-01.02.04 

• Rozbiórka elementów dróg.  
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1. WST�P 
     Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) b�d� o szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) b�d� o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) nale�y przez to rozumie� specyfikacje 
techniczn� wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.1   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
wymienionych w pkt 1.3  zwi�zanych z projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. 
Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich. 

1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i 
demonta�owych: 

Tabela 1. 

Lp Rozbiórka Uwagi
1 − Nawierzchni betonowych z płytek  35x35, 

betonowych wylewanych (place, doj�cia do 
budynków oraz schody) 

Gruz betonowy nale�y wywie�� na składowisko i ponie�� opłaty za 
składowanie lub utylizacj�

2 − Kraw��nika betonowego  i obrze�a  Gruz betonowy nale�y wywie�� na składowisko i ponie�� opłaty za 
składowanie lub utylizacj�

3 − Fundamentów z cegły poni�ej poziomu 
terenu (pozostało�ci po elementach małej 
architektury - piaskownice) 

Gruz ceglany nale�y wywie�� na składowisko i ponie�� opłaty za składowanie  
lub utylizacj�

4 − Murku betonowego  Gruz betonowy nale�y wywie�� na składowisko i ponie�� opłaty za 
składowanie lub utylizacj�

Niniejsza  specyfikacja dotyczy rozbiórek elementów drogowych oraz małej architektury. 
W przypadku rozbiórek elementów lub obiektów nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposób 
post�powania z materiałem jest analogiczny jak z pozostałymi materiałami.   

1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Materiał do zasypania  ew. rowów i dołów po rozbiórkach ( np. piasek,  grunt wg wymaga� specyfikacji 

dotycz�cej robót ziemnych). Materiał w zale�no�ci od rodzaju winien spełnia� wymagania PN-EN 
13242:2004, PN-S-02205:1998 lub innych wynikaj�cych z tych norm 

3. SPRZ�T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz�t do rozbiórki 

Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów betonowych oraz ceglanych mo�e by�
wykorzystany sprz�t podany poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera: 

• Spycharki, zgarniarki   je�eli ich wykorzystanie umo�liwiaj� warunki terenowe; 
• ładowarki, koparki z wła�ciwym osprz�tem; wózki widłowe do przewo�enia materiału  
• samochody ci��arowe; 
• zrywarki; 
• młoty pneumatyczne i spr��arki; 
• frezarki  



D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg          
 

               

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
33 

• piły mechaniczne; 
• płyty, „stopy”  do zag�szczenia  
•  narz�dzia: typu łopaty , taczki, grabie, szpadle; 
•  zawiesia, widły do przewo�enia palet, łomy; 
• Inny je�li wykonawca uzna, �e jest niezb�dny. 

2. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów i gruzu z rozbiórki 
a) Materiał i gruz z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. Nale�y zabezpieczy�
przewo�one materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz 
odpowiednio zabezpieczy� i  oznakowa� elementy ponadgabarytowe lub wystaj�ce poza burt�
samochodu. 

b) W zale�no�ci od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały 
rozbiórkowe mog� by� najpierw składowane na odkładzie w celu segregacji (na terenie budowy lub 
poza nim) a potem wywo�one na składowiska (lub inne miejsce wskazane przez In�yniera) b�d�
bezpo�rednio mog� by� wywo�one  na składowiska. W punkcie 9 zało�ono, �e  zakres rozbiórek 
elementów dróg i obiektów ujmuj�: załadunek, wywóz i wyładunek na składowisku/wysypisku. Zało�ono, 
�e koszt składowania i/lub utylizacji materiałów z rozbiórki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na
składowisku odpadów nie jest cz��ci� rozbiórki danego elementu / asortymentu robót i  podlega
jednostkowej wycenie.  

Uwaga. Powy�sze zało�enie dotyczy robót bran�y drogowej. W specyfikacjach innych bran� koszt 
składowania mo�e by� uj�ty w rozliczeniu roboty podstawowej lub w odr�bnej pozycji przedmiarowej.  

c) Miejsce odkładu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku konieczno�ci 
oszacowania ilo�ci materiału rozbiórkowego (np. zdawanego Zamawiaj�cemu) lub znacznych ilo�ci 
materiału, Wykonawca wska�e miejsce odkładu w porozumieniu (akceptacji) z In�ynierem Budowy.     
Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania nale�y przewie�� na zaplecze budowy lub uło�y�
w obr�bie  rozbiórki w miejscu nie koliduj�cym z prowadzonymi robotami i niezagra�aj�cym osobom 
trzecim. 

d) Ostatecznie materiały z rozbiórki  nale�y wywie�� z odkładu poza teren budowy w miejsce wybrane 
przez Wykonawc� (składowiska odpadów - wysypiska).  

Zało�ono, �e: 

• Wywóz elementów stalowych, �eliwnych, z metali kolorowych innych:  

**** włazy �eliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki  i inne z demonta�u sieci w drodze 
zło�one w magazynie wła�ciciela (dysponenta) sieci b�d� wła�ciciela (zarz�dcy) materiału.  

**** elementy stalowe (np. trzepaki, stojaki) –  montowane przez osoby prywatne – przekazane 
wła�cicielowi prywatnemu. W przypadku gdy wła�ciciel do którego nale�� zdemontowane w/w 
elementy (materiały) zrezygnuje b�d� ich nie przyjmie, to o dalszym post�powaniu z 
elementami rozbiórkowymi zadecyduje In�ynier Budowy.  

W tym przypadku Wykonawca musi zało�y� �e mo�e sta� si� wła�cicielem zdemontowanych i 
niechcianych elementów (materiałów) i to on b�dzie odpowiedzialny za wywóz na składowisko 
odpadów przez siebie wybrane i poniesienie opłat z tytułu utylizacji i/lub składowania 

• Materiał rozbiórkowy tj. ogrodzenie panelowe montowane przez osoby prywatne – przekazane 
wa�cicielowi prywatnemu. W przypadku gdy wła�ciciel do którego nale�� zdemontowane w/w 
elementy (materiały) zrezygnuje b�d� ich nie przyjmie, to o dalszym post�powaniu z elementami 
rozbiórkowymi zadecyduje In�ynier Budowy.  

• Materiał rozbiórkowy tj. gruz betonowy, kruszywa z podbudów, grunt z robót ziemnych, 
kraw��niki i inny nie wymieniony powy�ej – wywóz na miejsce (składowisko) wskazane przez 
Wykonawc� i poniesienie kosztów składowania i/lub  utylizacji, 
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e) W przypadku gdy In�ynier Budowy stwierdzi, �e niektóre materiały (po przesortowaniu: kraw��nik  
betonowy, płytki, itp) mog� zosta� ponownie u�yte np. przy innych inwestycjach Zamawiaj�cego, 
Wykonawca zobowi�zany jest przewie�� je na miejsce wskazane przez  In�yniera lecz nie dalej ni�
na odległo�� w, której znajduje si� składowisko odpadów wskazane przez Wykonawc�. 

            Sposób rozliczenia za dodatkowe kilometry  Zamawiaj�cy ustali indywidualnie z Wykonawc�. 
Dopuszcza si� wykorzystanie materiałów mineralnych porozbiórkowych (za zgod� In�yniera 
Budowy)  do robót polegaj�cych na przeło�eniu nawierzchni w celu nawi�zania do nowo 
projektowanej lub do wbudowania w nasyp lub podbudow� pod warunkiem �e materiał ten b�dzie 
nie przemoczony, niezanieczyszczony organicznie i zachowa parametry zag�szczenia i/lub 
no�no�ci.  

f) Na czas trwania budowy  nale�y zdemontowa�  skrzynki  zaworów sieci, przewie�� je na teren 
zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczy� zawory przed uszkodzeniem podczas 
wykonywania robót. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

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

• Do robót rozbiórkowych mo�na przyst�pi� po uzyskaniu i uprawomocnieniu si� decyzji – pozwolenia 
na budow� b�d� zgłoszenia w ustawowym terminie daty rozpocz�cia prac, wraz z deklaracjami 
kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• W trakcie robót mo�e si� okaza� konieczny demonta� lub przesuni�cie elementów które utrudniaj�
b�d� uniemo�liwiaj� bezpo�rednie wykonanie robót. Roboty te stanowi� prace towarzysz�ce i 
tymczasowe i nie podlegaj� odr�bnej wycenie.   

• Na czas robót nale�y zdj�� lub zasłoni�  tarcze oznakowania pionowego, mog�ce wprowadza� w 
dezorientacj� w�ród uczestników ruchu. 

• Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewni� bezpieczne doj�cia i  dojazdy do posesji 
prywatnych. Oznakowanie za pomoc� ta�my i szpilek (lub palików) powinno by� stosowane wył�cznie 
w wyj�tkowych sytuacjach jako tymczasowe, głównie w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny 
lub nie wyst�puje w ogóle.  

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne  
 Roboty rozbiórkowe elementów obj�tych niniejsz� specyfikacj� obejmuj� usuni�cie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST lub wskazanych 
przez In�yniera. 
  
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej b�d� rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia 
inwentaryzacji (elementów dróg lub obiektów) we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powi�za�
nawierzchni istniej�cej z nowoprojektowan�

Uwaga.  Niezale�nie od tego na jakiej podstawie b�d� prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt 
budowlany czy te� o projekt  wykonawczy), zaleca si� przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie 
post�powania przetargowego, w celu trafnego i wła�ciwego oszacowania oferty na wykonanie robót 
rozbiórkowych.  

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecno�� In�yniera Budowy  oraz wła�ciciela /u�ytkownika 
posesji je�li rozbiórka jego dotyczy.  
Uzgodniony zakres rozbiórek /demonta�y winien by� protokolarnie spisany 

 Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie zale�nie od zasi�gu i wielko�ci robót 
oraz wskaza� In�yniera Budowy, przy czym nale�y zachowa� przepisy BHP 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów  znajduj�ce si� w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opadowej. W razie potrzeby nale�y wod�
odpompowywa� ew. zało�y� tymczasowe odwodnienie uzgodnione z In�ynierem Budowy. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 
ST dotycz�cej wykonania robót ziemnych i profilowania koryta.
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5.3 Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie robót budowlanych  

 Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowi�zany 
do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego ni�
przed  zniszczeniem.  

5.4 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by� wygrodzony. 

Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego 
o wysoko�ci do 2,00m i zabezpieczaj�cego teren bezpo�redniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju 
ci��kiego sprz�tu budowlanego przed wchodzeniem osób postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone 
b�d� prace rozbiórkowe, wystarczaj�ce b�dzie wygrodzenie terenu rozbiórki wraz ze strefami 
niebezpiecznymi, placami załadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za 
pomoc� oznakowania  i barier przestawnych oraz ta�my ostrzegawczej ( z zastrze�eniem pkt-u 5.1) w 
kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysoko�ci ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia 
mog� by� wprowadzone na ��danie In�yniera Budowy.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni, zasypania 
rowu powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w specyfikacjach  dotycz�cej wykonania koryta i 
robót ziemnych.  
Na ka�dym etapie robót  rozbiórkowych nale�y sprawdzi� czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono 
obiektów lub elementów nale��cych do osób trzecich . 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa 

Jednostk� obmiarow�/przedmiarow� robót podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczególnych 
elementów (asortymentów robót) podanych w kolumnie 1.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje si� za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce punktu  
Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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Rozbiórka lub demonta� asortymentu
robót / elementu 

JEDNO-
STKA 

Zakres rozbiórki lub demonta�u
jednostki wymienionej  w kol. 1 

obejmuje: 

Uwagi i zało�enia

1 2 3 4 
• -nie dotyczy  

metr 
sze�cie- 
nny  [m3] 

         

1. koszty podane w D-00.00.00 w 
pkt. 9  

2. wszelkie czynno�ci, wymagania 
i badania składaj�ce si� na jej 
wykonanie,  okre�lone w WT , w 
dokumentacji projektowej, 
przedmiarze i specyfikacjach 
technicznych w tym 
(odpowiednio do asortymentu 
robót): 

• wyznaczenie powierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki, ew. 
prace pomiarowe; 

• oznakowanie i zabezpieczenie 
robót; 

• ci�cie, rozkucie i zerwanie 
nawierzchni; 

• roboty zwi�zane z odkopaniem, 
odkuciem elementu 
rozbieranego 

• demonta�/ rozbiórka elementu 
• segregacja i oczyszczenie 

materiału (pkt 4.2 ST) 
• załadunek i wywiezienie i 

materiału z rozbiórki wg pkt 4.2 
ST); 

• ew. wyrównanie i zag�szczenie 
podło�a z dowiezieniem 
materiału zasypowego,  

• uporz�dkowanie terenu 
rozbiórki; 

• badania i kontrola wynikaj�ce z 
ST. 

3. wszelkie czynno�ci  i materiały 
zwi�zane z wykonaniem robót 
towarzysz�cych i tymczasowych 
np.: zabezpieczenie i 
odwodnienie wykopów,  
podwieszenie kabli i ruroci�gów, 
ew. zało�enie osłon na kable w 
miejscach kolizji, 
zabezpieczenie zaworów sieci, 
dodatkowe pomiary geodezyjno 
– inwentaryzacyjne, 
przesuni�cia elementów i 
demonta�e tymczasowe,   
regulacja włazów i skrzynek  
(pod warunkiem je�li nie 
stanowi� odr�bnej pozycji 
przedmiarowej) 

Zgodnie z uwagami zawartymi w 
tabeli 1.  

• nawierzchnie 

 metr 
kwadrato

wy  
[m2] 

• kraw��niki, �cieki  

metr 
bie��cy 

[mb] 

Koszt składowania lub/i utylizacji stanowi odr�bn� cen� rozliczeniow�.  
W przypadku braku w powy�szej tabeli  jednostki materiału lub elementu rozbiórkowego, jednostk� nale�y 
przyj�� wg przedmiaru robót.  
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i 
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony �rodowiska z dnia 10.02.1977 r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30), 

• Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D - 02.00.00 

• Roboty ziemne: wykopy i nasypy 

• Profilowanie i zag�szczanie podło�a 
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1. WST�P 
Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nale�y przez to rozumie� Specyfikacje 

Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania szczegółowe dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3 w ramach  projektu zagospodarowania 
terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem:  

� wykopów-  wykonanie koryt z profilowaniem i zag�szczeniem  podło�a pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni oraz w miejscach rozbiórek 

� formowanie nasypów (analogicznie w tym zasypywanie dołów po rozbiórkach) 
� odhumusowanie – w przypadku wyst�powania humusu  
� zahumusowanie i zakładanie trawników – tylko w przypadku gdy roboty nie zostały opisane w SST 

bran�y ziele�.    

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi dokumentami i definicjami podanymi w ST  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 

Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.  

Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ

ρ
=

gdzie: 
ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, okre�lona wg 
wzoru: 

10

60

d

d
U =

gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wska�nik odkształcenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci��eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obci��eniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one w obr�bie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót drogowych. 

Poj�cia zwi�zane z uło�eniem humusu 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro�linna zawieraj�ca co najmniej 2% cz��ci organicznych 

Humusowanie - zespół czynno�ci przygotowuj�cych powierzchni� gruntu do obudowy ro�linnej, obejmuj�cy 
dog�szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dog�szczeniem. 

Moletowanie - proces umo�liwiaj�cy dog�szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany 
np. za pomoc� walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Humus  

Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy zakładaniu trawników. 
Humus nale�y zdejmowa�  mechanicznie . 
W wyj�tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego wykonania 
robót, nie ma mo�liwo�ci u�ycia sprz�tu, obszar zieleni istniej�cej jest nieznaczny  lub  wzgl�dnie mo�e 
stanowi� zagro�enie dla bezpiecze�stwa robót (zmienna grubo�� warstwy humusu, s�siedztwo budowli, 
ruch pieszych w pobli�u robót, płytko usytuowane sieci), nale�y dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie 
robót. 
 Zdj�ty humus nale�y składowa� w  pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny by� przez 
Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem 
przez pojazdy. 
  Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn��
zanieczyszczenia glin� lub innym gruntem nieorganicznym. 

W przypadku, gdy cały humus nie b�dzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi własno��
Wykonawcy ( nale�y przewidzie� wywóz i utylizacj�), chyba  �e Zamawiaj�cy ustalił inaczej w dokumentach 
umowy. 
Przyj�to  wykonanie  obsiewu r�cznego.  Dopuszcza si� wykonanie hydroobsiewu.  

W przypadku,  gdy zdj�ty humus nie b�dzie spełniał wymaga� wegetacyjnych do ponownego uło�enia, 
Wykonawca zapewni zakup i dostaw� humusu, przy czym humus powinien mie� : 

a) optymalny skład granulometryczny: 
- -       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

- -       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

- -       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawarto�� fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawarto�� potasu (K2O)  > 30 mg/m2, 
d) kwasowo�� pH  ≥ 5,5. 

Do zało�enia trawników przyj�to  wykonanie  obsiewu r�cznego.   
Do zało�enia trawników wybór gatunków traw nale�y dostosowa� do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.  
Do siewu mo�na wykorzysta� mieszank� traw uniwersaln�, jednak�e maj�c na uwadze konieczno��
pó�niejszej piel�gnacji (cz�ste �cinanie) zaleca si� zastosowanie mieszanek o wolnym tempie wzrostu. 
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2.2 Wykopy i korytowanie  

Nie przewiduje si� wykorzystania gruntu z wykopu do budowy nasypów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na 
składowisko odpadów i z utylizowane. Przyj�to �e wywóz urobku i  koszt składowania stanowi odr�bn� cen�
jednostkow�  

  2.3. Grunty i materiały do nasypów 

Do budowy nasypów nale�y stosowa� grunt  niewysadzinowy o nast�puj�cych parametrach : 

-  wska�nik ró�noziarnisto�ci  U � 5, gdzie U= d60/ d10 

Dopuszcza si� zastosowanie wska�nika  w przedziale  od 3 do 5 pod warunkiem, �e Wykonawca poniesie 

odpowiedzialno��  i koszty  za uzyskanie wymaganego  zag�szczenia i no�no�ci  gruntu. 

Dopuszcza si�  zastosowanie gruntów antopogenicznych ( posiadaj�ce odpowiednie badania lub aprobaty i 

przy zachowaniu wymaga� n/w normy). 

Grunty oraz sposób ich wbudowania musz� spełnia� kryteria podane w poni�szej normie.   

Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998  

Lp. 
Wyszczególnienie 

wła�ciwo�ci 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   − rumosz niegliniasty 

− �wir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek �redni 

− piasek drobny 

− �u�el nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− �wir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta zwi�zła, glina 
zwi�zła, glina pylasta zwi�zła 

−  ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 

−  piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawarto�� cz�stek

≤≤≤≤ 0,075 mm 

≤≤≤≤ 0,02   mm 

  
% 

  
  

< 15 

< 3 

  
  

od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  

> 30 

> 10 

3 Kapilarno��
bierna Hkb 

  
m 

  

< 1,0 

  

≥ 1,0 

  

> 1,0 

4 Wska�nik 
piaskowy WP 

    

> 35 

  
od 25 do 35 

  

< 25 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów  (powinny spełnia� wymagania okre�lone w PN-S-
02205 :1998 – wyci�g z normy podano ni�ej:  

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrze�eniami 
Tre��

zastrze�enia 

Na dolne warstwy 
nasypów poni�ej 
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. �wiry i pospółki, równie�
gliniaste 
3. Piaski grubo, �rednio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszk� frakcji �wirowo-
kamienistej (morenowe) o 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
mi�kkie 

gdy pory w gruncie skalistym b�d� wypełnione 
gruntem lub materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 

gdy b�d� wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 
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wska�niku ró�noziarnisto�ci
U≥15 
5. �u�le wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powy�ej 5 
lat) 
6. Łupki przyw�głowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawarto�ci frakcji iłowej 
poni�ej 2% 

4. Piaski próchniczne, z 
wyj�tkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

do nasypów nie wy�szych ni� 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 
wL < 35% 

w miejscach suchych lub przej�ciowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwi�złe, 
gliny zwi�złe i gliny pylaste 
zwi�złe oraz inne grunty o 
granicy płynno�ci wL od 35 do 
60% 

do nasypów nie wy�szych ni� 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawarto�ci frakcji iłowej 
ponad 2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje si� na 
gł�boko�ci wi�kszej od kapilarno�ci biernej 
gruntu podło�a 

8. �u�le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatno�ci na rozpad - ł�czne 
straty masy do 5% 

9. Iłołupki przyw�glowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostan� wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-�u�lowe 

gdy zalegaj� w miejscach suchych lub s�
izolowane od wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 

1. �wiry i pospółki 
2. Piaski grubo i �rednio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przyw�glowe 
przepalone zawieraj�ce 
mniej ni� 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadaj�- 
cym pospółkom lub �wirom 

1. �wiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynno�ci 
mniejszej ni� 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
�u�lowe z w�gla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawarto�ci frakcji iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

7. �u�le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wska�niku no�no�ci wno�≥10 

W wykopach i
miejscach 
zerowych do 
gł�boko�ci 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty w�tpliwe i wysadzinowe 
gdy s� ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 

2.4.Pozyskanie gruntu na nasyp  

Miejsce pozyskania gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z In�ynierem Budowy.  
Nie przewiduje si� wykonania ukopu i dokopu  na terenie budowy.  

  
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych, profilowania podło�a, humusowania 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
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− ładowarek i  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
− samochody samowyładowcze  
− łopaty, kilofy, taczki, sprz�t brukarski, narz�dzia i akcesoria ogrodnicze 
− inny je�li Wykonawca uzna, �e b�dzie niezb�dny   
Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 
Do robót zwi�zanych z  zakładaniem  trawnika nale�y wykorzysta� narz�dzia i sprz�t ogrodniczy.  

3.2.1 Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego
 W tablicy poni�ej  podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu 
zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera. 

  

Rodzaje urz�dze�
zag�szczaj�cych 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatno�ci 

maszyn 

niespoiste: piaski, �wiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubo��
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej��

n *** 

grubo��
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej��

n *** 

grubo��
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej��

n *** 

Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zag�szczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzaj�ce 

0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 
1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysoko�ci od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderze	 w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderze	 w 
punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderze	 w 
punkt 

  

*) Walce statyczne s� mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie nale�y zag�szcza� warstwy grubo�ci ≥ 15 cm, cie	sze warstwy nale�y zag�szcza� statycznie. 
***) Warto�ci orientacyjne, wła�ciwe nale�y ustali� na odcinku do�wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag�szczania górnych warstw podło�a. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w 
miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce �rednie i ci��kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci��kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z korytowania i robót ziemnych  

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci transportu. Wydajno��
�rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przyst�pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania profilowania koryta i zag�szczenia podło�a 
bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze 
przyst�pienie do wykonania profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Na wykonanym podło�u tzn. wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch 
budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podło�a w planie i profilu powinny by� wcze�niej 
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  
 Powierzchni� pod w-stwy  konstrukcyjne mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jej szeroko�� nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi by� zaakceptowany przez In�yniera. 
Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 5.3. 
Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie.  
	ródła wody odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w dreny lub w inny ustalony z In�ynierem 
sposób.  Wody opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 
W przypadku napływu wód lub zastoju wód Wykonawca zapewni pompowanie wody, ewentualnie wykona 
system drena�u na czas trwania robót w uzgodnieniu z In�ynierem Budowy.  
Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał�
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi 
lub osuszy� grunt �rodkami chemicznymi  na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej�cych urz�dze� odwadniaj�cych musi by� poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

5.3. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 

 Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze�. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj�
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a.  
Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaakceptowan� przez In�yniera, 
dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu (je�eli pochodz�cy 
z robót ziemnych nie spełnia wymogów), w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych 
wysoko�ciowych i zag��ci� warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w tablicy 
ni�ej. Koszt dowozu i pozyskania (lub zakupu) dodatkowego materiału nale�y uj�� w cenie jednostkowej 
wykonania podło�a.  
Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� metoda Proctora.  

Dla gruntów nieulepszanych spoiwem  w wykopie : 
  

Strefa 
korpusu 

Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is) / moduł wtórny powinny 
wynosi� co najmniej:  

Powierzchnia robót ziemnych  1,00/100MPa 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00/80MPa 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni podło�a 1,00/60MPa 

W miejscach chodników na których nie b�dzie odbywał si� ruch samochodowy  zag�szczenie powierzchni 
powinno wynosi� 1,0 a moduł wtórny odkształcenia nie mniejszy ni� 60 MPa.  
Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego wska�nika 
zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci Is, podanych  
powy�ej. 
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Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie gruntów 
rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie 
wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia np.  

• wymiana gruntu  
• doziarnienie 
• dodatkowe wzmocnienie stabilizacj� na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych 
• iniekcje  cementowe 
• uło�enie geowłókniny itp. 

Mo�liwe do zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone w specyfikacjach technicznych, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In�ynierowi. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowadzenie badania 
zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li�
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekracza�: 

• dla �wirów, pospółek i piasków. 2,2 przy Is= 1,0;  2,5 przy Is<1,0  
• dla gruntów ró�noziarnistych typu �wiry i pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny 

piaszczyste  - 3,0  
• dla drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, iły) – 2,0 
• dla narzutów kamiennych i rumoszy – 4,0  
• dla gruntów antropogenicznych –wg bada� poligonowych  

Warto�ci modułów wtórnych dla wykopu okre�la rysunek poni�ej:  

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 

 Podło�e po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 
 Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przykład przez rozło�enie 
folii, odpompowanie  lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw.  
Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na własny koszt. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt, uniemo�liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y 
okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekracza� warto�ci podanych w niniejszej ST. 
Wilgotno�� podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� podan� w dalszej cz��ci 
specyfikacji. 
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5.5 Nasypy 

• Gruntu przydatne do budowy nasypów podano w pkt. 2.  
• Podło�e na którym b�dzie układana pierwsza warstwa nasypu powinno by� zag�szczone i 
        
wyprofilowane do wymaganych w projekcie spadków podłu�nych i poprzecznych.   Zag�szczanie 
podło�a i no�no��  okre�la rysunek poni�ej.  

   

 Grunt rozło�ony równomiernie powinien posiada� wilgotno�� wn zbli�on� do wilgotno�ci optymalnej, lecz 
nie mniejsz� ni� wn ≥ wopt przy czym górna granica wilgotno�ci zale�y od rodzaju maszyn zag�szczaj�cych. 
 W przypadku braku miarodajnych danych dotycz�cych sposobu zag�szczania powinno by�
przeprowadzone zag�szczanie próbne maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.  
 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na zag�szczenie nasypu w s�siedztwie budowli betonowych. Nale�y 
tam wykona� zag�szczanie gruntu równie� za pomoc� lekkich maszyn zwi�kszaj�c o 50% liczb� przejazdów 
po jednym �ladzie lub zmniejszaj�c o połow� grubo�� warstwy zag�szczaj�cej.  
  
• W przypadku problemu z zag�szczeniem do okre�lonego wska�nika zag�szczenia, nale�y post�powa�

jak w przypadku wykonania wykopu 

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In�ynier 
mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

• Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, to   
  znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci. 

       Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia,. 
W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je�eli 
warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy� jej i 
zag��ci� w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie 
wadliwej warstwy. 

• Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe osi�gni�cie w 
nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 
Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze 
�niegiem lub lodem. 
W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed wznowieniem 
prac nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza�
ani układa� na niej nast�pnych warstw. 
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• Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z tolerancj�: 
 -  w gruntach niespoistych   ±2 % 
 -  w gruntach mało i �rednio spoistych +0 %,  −2 % 
 - w mieszaninach popiołowo-�u�lowych +2 %,  −4 % 
      Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie. 

5.6. Odcinek próbny 

Ze wzgl�du na zakres robót nie przewiduje si� wykonania odcinka próbnego.  

5.7 Zasypki wykopów po uło�eniu  instalacji,  po rozbiórce fundamentów , po usuni�ciu drzew.  

Zasypki wykopu do wysoko�ci 30 cm powy�ej wierzchu przewodu lub jego obudowy nale�y zasypa�
piaskiem lub pospółk� o ziarnach nie wi�kszych ni� 2 cm. Zasypk� nale�y układa� zgodnie z PN-S- 
02205:1998 z zachowaniem podanego w normie zag�szczenia.  
Zasypki miejsc po usuni�ciu drzewa powinny mie� wska�nik zag�szczenia nie mniejszy ni� 0,97, pod 
warunkiem �e w tym miejscu nie przewiduje si� budowy nawierzchni ani posadowienia obiektów 
budowlanych. W przeciwnym wypadku zag�szczenie zasypek musi mie� wska�nik zag�szczenia co najmniej 
1,0 (lub wi�cej je�eli tak wskazuj� normy posadowienia obiektów lub uło�enia nawierzchni) 

5.8 Wymagania dla robót zwi�zanych z  humusowaniem  powierzchni i zakładaniem trawników 

Uwaga .  Poni�sze wymagania nale�y zastosowa� je�eli nie podano wymaga	 w ST bran�y ziele	.   

Wymagania dotycz�ce wykonania robót zwi�zanych z trawnikami s� nast�puj�ce: 
− teren pod trawniki musi by� oczyszczony z gruzu, szkła, plastiku, kawałków drewna i innych 

zanieczyszcze�, Powierzchnia powinna by� dobrze wyprofilowana i wolna od chwastów. Warstw�
humusu nale�y rozło�y� o grubo�ci  podanej w dokumentacji projektowej  

− humus powinien by� tak uło�ony  aby znajdował si� od  2 do 3 cm nad  kraw��nikiem lub obrze�em, 
− Odczyn podło�a pod trawnik powinien by� lekko kwa�ny tj. 5,5-7 pH. Kwasowo�� ziemi obni�a si�

stosuj�c wapno, a podwy�sza dodaj�c kwa�nego torfu. Je�li ziemia jest „uboga” zaleca si� wzbogacanie 
jej przez dodanie próchnicy, zakup w centrach ogrodniczych dobrej ziemi (podło�a) i przemieszanie jej z 
gruntem rodzimym.  
Warstwa wierzchnia powinna by� spulchniona, do tego celu u�y� mo�na glebogryzarki, szpadla, wideł 
ogrodniczych. Razem ze spulchnianiem  zaleca si� stosowanie nawo�enia mineralnego. Po nawo�eniu 
nale�y cał� powierzchni� wyrówna� grabiami.  

− przed siewem nasion trawy ziemi� nale�y wałowa� wałem gładkim ( waga walca nie wi�cej ni� 100kg), a 
potem wałem - kolczatk� lub zagrabi�, 

− traw� mo�na wysiewa� r�cznie jak i przy pomocy specjalnych siewników. Zalet� u�ycia siewnika jest 
równomierne „rozprowadzenie” nasion w stosunku do siania r�cznego, przy którym w wyniku  braku 
umiej�tno�ci mo�e doj�� do siewu nierównomiernego ( wyjd� dziury, miejsca gdzie trawy b�dzie bardzo 
du�o itp.). Siew nale�y wykona� w dniu bezwietrznym, najlepiej w okresie wiosennym a najpó�niej do 
połowy wrze�nia.  
Nale�y przyj��, �e 1kg mieszanki trawnikowej wystarcza na 30m2 przy siewie r�cznym, przy u�yciu 
siewnika 1kg wystarczy  �rednio na 40m2.  
Po wysianiu trawy powierzchni� nale�y delikatnie zagrabi� na ok. 2cm. Cał� powierzchni� trawnika 
delikatnie podlewamy i przez 3 tygodnie nie dopuszczamy do przeschni�cia podło�a.  
Pierwsze koszenie równie� musi by� delikatne, a trawa powinna mie� wysoko�� ok. 10cm.  
Zamawiaj�cy mo�e zadecydowa� o uło�eniu trawnika z rolki -  w takim przypadku uło�enie  nale�y 
wykona�  wg  wytycznych producenta.  

     Odbioru zieleni powinno si� dokona� w okresie od 6 miesi�cy po wschodzeniu trawy do 12 miesi�cy po   
     obsiewie. Nale�y dokona� oceny wizualnej. Ł�czna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna  
     przekracza� 2% wszystkich powierzchni maksymalny wymiar niezadarnionych pojedynczych miejsc nie  
     powinien przekracza� 0,2 m2.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Miejsce i ilo�� bada� oraz pomiarów b�dzie wskazane przez In�yniera. Liczba  pomiarów  powinna by�
dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej  ilo�ci  robót. Poni�ej podano zalecane cz�stotliwo�ci dla 
zadania jw.  

6.2. Badania w czasie robót – wykonanie koryta 

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w zakresie wykonania robót ziemnych    

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych robót  ziemnych  podaje tablica poni�ej: 

Lp. Wyszczególnienie 
bada�

i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i pomiarów 

dotyczy wykopów i koryt  

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i pomiarów 

       dotyczy nasypów 

Tolerancja i uwagi  

1 Szeroko��
koryta/nasypu  

min. 3 miejscach wybranych losowo 
na 1 działce roboczej 

Pomiary jak dla wykopów: 
w zale�no�ci od rodzaju 
bada	  przy zastosowaniu 
niwelacji, łaty i innych  
dost�pnych urz�dze	 b�d�
akcesoriów 

nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci 
projektowanej o wi�cej ni� +10 cm 
i -5 cm. 

2 Równo�� podłu�na Wg In�yniera Budowy nie mo�e przekracza� 20 mm.. 

3 Równo�� poprzeczna jw jw 

4 Spadki poprzeczne 
*) 

jw zgodne z dokumentacj�
projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

5 Rz�dne wysoko�ciowe 
W miejscach pozwalaj�cych 
sprawdzi� rz�dne z projektowanymi 
profilami podłu�nymi i planem 
sytuacyjnym, lecz nie mniej ni� w 3 
przekrojach oraz w miejscach 
charakterystycznych  

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi 
wysoko�ciowymi wyprofilowanego 
podło�a i rz�dnymi 
projektowanymi nie powinny 
przekracza� +/- 2 cm 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie 

*) 
jw • O� w planie nie mo�e by�

przesuni�ta w stosunku do osi 

projektowanej o wi�cej ni� ± 3 
cm. 

7 
Zag�szczenie, 
No�no��  

w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz 
na 600 m

2 

W przypadku chodników wg 
In�yniera Budowy  

• Jeden raz na 2000 m2 
ka�dej uło�onej 
warstwy  

• W przypadku 
chodników wg In�yniera 
Budowy 

• Wg rysunków PN-S-
02205:1998 

8 
Wilgotno�� gruntu 
podło�a 

Jw Jw.   +/-2%. w stos. do wilgotno�ci 
optymalnej 

9 
Skarpy- równo�� i 
pochylenie 

Nie dotyczy  Nie dotyczy  +/-10% w stos. do pochylenia 
projektowego 

Nierówno�ci skarp < ± 10 cm. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych 

Uwaga. Badania zag�szczenia i no�no�ci mo�na  za zgod� In�yniera Budowy wykona� ró�nymi 
metodami (sprz�tem) pod warunkiem mo�liwo�ci skorelowania wyników z wymaganiami podanymi w 
normie lub/i ST.  

6.2.3 Kontrola uło�enia humusu i wykonania trawników  

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie dokładno�ci wykonania  humusowania  i wykonania 
zieleni 

6.2.5 Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami  profilowanego podło�a 

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w 
punkcie 6.2 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa  

Jednostk� obmiarow� jest: 
- m2   – (metr kwadratowy)  wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a  
- m3   – wykonanie wykopu , formowanie nasypu  
- m2   – humusowanie z obsianiem traw� – zakładanie trawników  

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostk� obmiarow�. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwi�zanych w wykonaniem zadania okre�lonego w przedmiotowej 
specyfikacji w tym czynno�ci uj�te w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okre�lonych wymogach formalno-
prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Zakres robót przypadaj�cy na wykonanie 1 m
3
 wykopów  obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (np. usuni�cie darniny), 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład  
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodnie�, pompowanie, 

inne rozwi�zania) 
− profilowanie dna wykopu, skarp   
− zag�szczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rekultywacj� terenu. 

Zakres robót  wykonania 1 m
2
  koryta i jego  profilowania  obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
− oznakowanie robót, 
− ew. wykonanie koryta z transportem urobku na odkład  
− odwodnienie koryta na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnie�, pompowanie, 

inne rozwi�zania) 
− ew. dowóz materiału do uzupełnie�  
− profilowanie dna wykopu 
− zag�szczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rekultywacj� terenu. 
− poniesienie kosztów składowania/utylizacji w przypadku gdy pozostanie nadmiar urobku z 

profilowania 

Zakres robót  wykonania 1 m
3
 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiału   
− transport  materiału na miejsce wbudowania, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu  
− zag�szczenie gruntu  
− profilowanie powierzchni nasypu,  
− odwodnienie terenu robót,  
− ew. wywóz  nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp w miejsce wskazane przez Wykonawc�,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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Wywóz i poniesienie kosztów składowania   gruntu stanowi odr�bn� pozycj� rozliczeniow�

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
BN-70/8931-05                  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako 

podło�a nawierzchni podatnych 
               
Uwaga  
Wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce zastosowania odpowiednich wymaga� normowych nale�y omówi� z In�ynierem Budowy.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D - 04.04.02  

• Podbudowa z kruszyw  
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1. WST�P 

Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nale�y przez to rozumie� Specyfikacje 
Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem podbudowy  z kruszywa w ramach projektu zagospodarowania terenu 
gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem: 

Konstrukcja Kategoria  ruchu  Podbudowa Nawierzchnia Podło�e 

Zasadnicza Pomocnicza 

Jezdnia, miejsca 
postojowe 

KR-2 0/31,5 - - - 

Chodniki, �cie�ki  Przyj�to KR-1 0/31,5 - - - 

Kraw��niki  Jak dla danej drogi  - 0/31,5 - - 

  
Grubo�ci podbudów podano w dokumentacji technicznej.  
ST dotyczy równie� kruszyw łamanych stabilizowanych innych wyst�puj�cych w projekcie, nie wymienionych 
powy�ej w tabeli.  

W niniejszej specyfikacji przyj�to, �e kruszywa do  mieszanek przeznaczonych  do  wykonania podbudowy powinny spełnia�   wymagania 
normy   PN – EN 13242:2004, natomiast same  mieszanki  b�d� spełnia� wymagania  PN-EN 13285. W zwi�zku z tym, �e norma PN-EN 
13285  jest norm� kwalifikacyjn�  i nie ma  wydanego normowego krajowego  dokumentu aplikacyjnego,  niniejsz� specyfikacj� opracowano 
w oparciu o  - WT-4 2010  Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych. 

W porozumieniu z In�ynierem Budowy/ Zamawiaj�cym, Wykonawca  do wykonania podbudowy mo�e zastosowa� wymagania 
nadal obowi�zuj�cej na dzie� dzisiejszy normy  PN-S-06102:1997, przy czym nie dopuszcza si� zastosowania obu norm 
jednocze�nie, poniewa� wyniki jak i metody bada�  materiałów wg w/w norm s� nieporównywalne.  

1.4.Okre�lenia podstawowe  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej warstw zag�szczonej 
mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej lub chodnikowej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w optymalnej 
wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu. 
Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach  ziarn d = 0 oraz D �6,3mm 
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach  ziarn d �1mm oraz D >2mm 
Kruszywo o ci�głym uziarnieniu – kruszywo stanowi�ce mieszank� kruszyw drobnych i grubych w której 
D>6,3mm i d=0  

Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez okre�lenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita 
jako d/D (nie mniejszy ni� 1,4) 
Oznaczenie dopuszcza obecno�� pewnej ilo�ci ziarn, które pozostaj� na górnym sicie (nadziarno- kruszywo 
pozostaje na wi�kszym z granicznych sit) i pewnej ilo�ci ziarn które mog� przej�� przez dolne sito (podziarno -
kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d mo�e wynosi� 0.  
Mieszanka niezwi�zana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okre�lonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który 
jest stosowany do wykonania ulepszonego podło�a gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwi�zana mo�e by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych    

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”  
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST D-00.00.00  

Wykonawca powinien zapewni� miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z In�ynierem.   

2.2. Rodzaje materiałów i wymagania ogólne 

• Zało�ono �e materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne łamane (wg normy 
PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skał magmowych i osadowych. W celu 
podwy�szenia stabilno�ci podbudowy mo�na zastosowa� mieszanki kruszyw naturalnych z �u�lem, 
popiołem, z kruszywem łamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.  

• Mieszanka kruszyw powinna by� tak wyprodukowana aby zachowa� jej jednorodno��, ci�gło��
uziarnienia i równomiern� wilgotno��.  

• Zało�ono ze mieszanki b�d� wytwarzane w centralnych wytwórniach zlokalizowanych mo�liwie blisko 
miejsca wbudowania, aby zminimalizowa� rozegregowanie mieszanki podczas transportu  .  
W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca nale�y je ponownie wymiesza� tak aby jej 
uziarnienie było zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawc�.  

• Do skropienia podbudowy z kruszywa b�d�cej cz��ci� nawierzchni nale�y zastosowa� kationow�  
emulsj� asfaltow�. Zakres prac i opis zastosowanych materiałów  uj�to w specyfikacji dotycz�cej 
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych. 

2.3 Wymagania dla kruszywa  

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1 
Uziarnienie mieszanek powinny spełnia� wymagania przedstawione na poni�szych rysunkach. Jako 
obowi�zuj�ce wymagania nale�y traktowa� warto�ci liczbowe okre�lone pomi�dzy krzywymi SDV dla 
mieszanki 0/31,5.  

Rys.1 Mieszanka niezwi�zana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej  
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Rys.2 Mieszanka niezwi�zana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej  

Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodno�ci uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowana przez producenta warto�ci�
(S) 

Mieszanka 
niezwi�zana 

Porównanie z deklarowan� przez producenta warto�ci� (S) 

Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

Mieszanka oprócz odpowiedniego uziarnienia powinna spełnia� wymagania ci�gło�ci uziarnienia zawarte 
poni�ej w tablicy nr 2  

 Tablica nr 2. Wymagania wobec ci�gło�ci uziarnienia na sitach kontrolnych – ró�nice w przesiewach podczas bada� kontrolnych 
produkowanych mieszanek.  

Mieszanka 

Minimalna i maksymalna zawarto�� frakcji w mieszankach: 

{ró�nica przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)} 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min max min max min max min max min max min max min max min ma
x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Poni�ej podano wła�ciwo�ci kruszyw wg WT-4.  

Tablica 3 

Lp Wyszczególnienie 
wła�ciwo�ci 

  Wymagania WT-4  

Podbudowa 
zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

Nawierzchnia Podło�e Badania  
kruszywa 

1 Zestaw sit  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy 
plus zestaw 1) 

- 

2 Zawarto�� pyłów w kruszywie 
drobnym i grubym 

f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana 
PN-EN 933-

1:2000   

3 Zawarto�� nadziarna,   % 
(m/m), nie wi�cej ni�      Gc 80/20,       Gc 85/15,  

Gc 80/20, 
      Gc 80/20,  

Jw. 
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       GF 80 

        GA75

       GF 85 

        GA85

         GF 80 

GA75 

       GF 80 

        GA75

4 Kształt kruszywa grubego  
maksymalne warto�ci 
wska�nika płasko�ci 
  

FI50 
FINR FI50 FINR 

PN-EN 933-
4:2001 

(kruszywo grube) 

5 Zawarto�� ziarn 
nieforemnych (wska�nik 
kształtu) 
nie wi�cej ni�

SI 55 SI NR SI 55 SI NR PN-EN 933-
4:2001  

(kruszywo grube) 

6 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach po�rednich 

GTc20/15 GTcNR GTc20/15 GTcNR 
PN-EN 933-

1:2000   

7 Tolerancja typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ci�głym uziarnieniu  

GTF10 
GTA20 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

GTFNR 
GTANR 

Jw. 

8 Zgorzel słoneczna bazaltu SBLA8     SBLA8           SBLAdekl. PN-EN 1367-
3:2002,PN-En 
1097-2 

9 Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

Brak substancji szkodliwych  

10 Rozpad krzemianowy w �u�lu 
wielkopiecowym kawałkowym 

Brak rozpadu PN-EN 1744-
1:1998 

11 Rozpad �elazawy w �u�lu 
wielkopiecowym kawałkowym 

Brak rozpadu PN-EN 1744-
1:1998 

12 Stało�� obj�to�ci �u�la 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1:1998 

V5 

13 Zawarto�� zanieczyszcze�
organicznych, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

Brak �adnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, plastik mog�cych 
pogorszy� wyrób ko�cowych  

- 

14 Odporno�� na �cieranie 
kruszywa grubego, kategoria 
nie wy�sza ni�  

MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana 
MDE 

deklarowana PN-EN 1097-1 

Procentowa zawarto�� ziaren 
o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokr�glonych w 
kruszywie grubym  

C90/3 CNR C90/3 CNR 
PN-EN 933-5  

Odporno�� na rozdrabnianie, 
kategoria nie wy�sza ni�  

LA40 LA50 LA40 LANR 
PN-EN 1097-2 

15 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

WA242**), WcmNR PN-EN 1097-
6:2001  

16 Mrozoodporno��, ubytek 
masy po n cyklach zamra�a- 
nia, %(m/m), nie wi�cej ni�

Jak w tabeli nr 4  PN-EN 1367-
1:2001 

17 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie wi�cej ni�

AS deklarowana PN-EN 
17441:2000 

*)     – zawarto�� pyłów w mieszance w kruszywie grubym i  drobnym – powinna mie�ci� si� w krzywych 
granicznych podanych w WT-4 
**)    – w przypadku gdy kruszywo nie spełnia warunku nasi�kliwo�ci nale�y wykona� badanie mrozoodporno�ci 

W gotowej mieszance nale�y oceni� jako�� pyłów. 
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nale�y zbada� czy zawarto�� substancji 
niebezpiecznych nie przekracza warto�ci dopuszczalnych wg odr�bnych przepisów.  
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2.3.3 Wła�ciwo�ci mieszanki  

Tablica 4 

lp Wła�ciwo�ci                                          Wymagania wobec mieszanek Badanie 
wg 

Podbudowa 
pomocnicza 

Podbudowa 
zasadnicza 

Nawierzchnia  Podło�e ulepszone  

1 Uziarnienie 0/31,5; 
0/45;0/63 

0/31,5; 
0/45;0/63 

0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 0/8;0/11,2;0/16;0/31,5 PN-EN 933-
1:2000   

2 Maksymalna zawarto��
pyłów – kategoria UF 

UF12 UF9 UF15 UF15 PN-EN 933-
1:2000   

3 Minimalna zawarto��
pyłów – kategoria LF 

LFNR 
LFNR LF8 

LFNR PN-EN 933-
1:2000   

4 Zawarto�� nadziarna – 
kategoria OC 

OC90 
       OC90 PN-EN 933-

1:2000   

5 Wym. wobec 
uziarnienia 

Wg krzywych uziarnie� - 

6 Wym. wobec 
jednorodno�ci 
uziarnienia 
poszczególnych partii –
porównanie z 
deklarowan� przez 
producenta 

Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5  

Dla 0/63 -GB 

GV - 

7 Wym. wobec ci�gło�ci 
uziarnienia na sitach 
kontrolnych- ró�nice w 
przesiewach podczas 
bada� kontrolnych 
mieszanek  

Tabl. Nr 2 –dot. 0/31,5  

Dla 0/63 -GB 

GV - 

8 Wra�liwo�� na mróz –
wska�nik piaskowy SE( 
po pi�ciokrotnym 
zag�szczeniu metoda 
Proctora) – co najmniej 

SE40 SE45 SE35 SE35 PN-EN 933-
8: 

9 Odporno�� na 
rozdrabnianie- dot. 
frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki- PN-EN 
1097-1, kategoria nie 
wy�sza ni�

LA40 LA35  LA35 LA35 PN-EN 
1097-2: 

10 Kategoria procentowych 
zawarto�ci ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokr�glonych w 
kruszywie grubym 
odsianym z mieszanki 
(PN-EN 933-5) 

CNR C90/3 C90/3 CNR PN-EN 933-
5:2000 

11 Mrozoodporno�� (dot. 
frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki)  

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10 - kruszywa 
s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

F-7 dot. 
mieszanki  

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10 - 
kruszywa 

s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

F-4  dot. 
mieszanki  

F4-dot. kruszywa i 
mieszanki  

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10 - kruszywa 
s.osadowe i kruszywa 

z recyklingu 

F-10  dot. mieszanki  

PN-EN 
1367-1   

12 Warto�� CBR po 
zag�szczeniu Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h 
co najmniej  

	60 	80 - 	40-w-wa 
wzmacniaj�ca  

	35-w-wa odcinajaca, 
ods�czaj�ca, 

mrozoochronna   

PN-EN 
13286-47   
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13 Warto�� CBR po 
zag�szczeniu Is=1,03  i 
moczeniu w wodzie 96h 
co najmniej 

- 	120 	120 - PN-EN 
13286-47   

14 Zawarto�� wody w 
mieszance 
zag�szczanej %(m/m) 
wilgotno�ci optymalnej 
wg metody Proctora  

80-100 80-100 80-100 70-100 PN-EN 
13286-2   

15 Wodoprzepuszczalno��
mieszanki w w-wie 
ods�czaj�cej po 
zag�szczeniu wg 
Proctora do wska�nika 
Is=1,0, współczynnik 
filtracji k co najmniej 
cm/s 

- - - 	0,0093 

(k	8m/dobe) 

PN-EN 
13286-2   

* dot. materiału wymagaj�cego przewilgocenia – za miarodajne uznaje si�: uziarnienie mieszanki, zawarto�� pyłu, zawarto�� nadziarna, 
wska�nik plastyczno�ci, wska�nik piaskowy i wodoprzepuszczalno�� – okre�lone po 5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub 
mieszanki pobranej na budowie z zag�szczonej warstwy.  

Uwaga. Je�eli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ci�gu 
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spełnia�  parametry z tabl. 3, których nie ma w 
tablicy 4.   

2.3.4. Woda 

 Do zraszania kruszywa nale�y stosowa� wod� nie zawieraj�c� składników wpływaj�cych szkodliwie na 
mieszank� kruszywa, ale umo�liwiaj�c� wła�ciwe zag�szczenie mieszanki niezwi�zanej.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) walców ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W 
miejscach trudno dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

b) Beczkowozy i w��e - w celu zapewnienia optymalnej wilgotno�ci podbudowy  
Wykonawca powinien zapewni� dost�p do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z    
wła�cicielem sieci wodoci�gowej co do warunków korzystania z urz�dze� wodoci�gowych.  

c) sprz�t brukarski, łopaty 
d) równiarka, spychacz – je�eli pozwalaj� na wykorzystanie takiego sprz�tu warunki terenowe ew. ładowarki 

i koparki z szerok� ły�k�   
e) innego typu sprz�t, który wykonawca uzna za wła�ciwy 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz 
pyleniem podczas przewozu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podło�a pod podbudow�

 Podło�e pod podbudow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w ST dotycz�ce uło�enia stabilizacji 
technologicznej  oraz wykonania  koryta wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a.  

Materiały stosowane do wykonania podbudowy ( w miejscach gdzie nie ma wzmocnienia gruntu stabilizacj�) 
powinny spełnia� wymagania dotycz�ce nieprzenikania cz�stek pomi�dzy podbudow� oraz podło�em zgodnie z 
zale�no�ci�:  

D15/d85
 5, gdzie 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a, w milimetrach. 

Je�eli warunek nie mo�e by� spełniony to nale�y uło�y� dodatkowo warstw� odcinaj�c� lub odpowiednio 
dobran� geowłóknin�.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera.  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Zało�ono zakup i dostaw� mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Pomimo, �e zaleca si� wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiał najcz��ciej 
gromadzony jest w hałdzie na odkładzie w miejscu budowy.  

5.4 Odcinek próbny  
Nie przewiduje si� wykonania odcinka próbnego.  

5.5. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej 
ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej 
warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób 
zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. 
Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by�
wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. W przypadku 
gdy uło�ona i zag�szczona podbudowa miejscami jest „ niezamkni�ta” nale�y zastosowa� doziarnienie 
kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.   

 Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 ( wg WT-4 po pi�ciokrotnym zag�szczeniu).  
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli 
wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona 
okre�lon� ilo�ci� wody. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej 
warto�ci, mieszank� nale�y osuszy�. 
 Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo (powy�ej 20mm), kontrol�
zag�szczenia nale�y przeprowadzi�  po�rednio metod� obci��enia płyt� statyczn�(VSS) lub innych 
wymienionych w dalszej cz��ci ST.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie 
wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi�
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego 
utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.  
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Materiał powinien spełnia� wymagania z punktu 2.3. Ka�dy u�yty materiał powinien posiada� deklaracj�
producenta lub/i aprobat� techniczn�, oraz  recept� b�d	 �wiadectwo orzeczenia jako�ci ( w zale�no�ci od 
miejsca zastosowania kruszywa).  
O zakresie, rodzaju, cz�stotliwo�ci bada� na ka�dym etapie robót decyduje In�ynier Robót.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wskaza� 	ródło dostarczanego kruszywa oraz 
przedło�y� In�ynierowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�   

Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadaj�ca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
 min. jedno badanie kontrolne uziarnienia na jeden rodzaj kruszywa 
zastosowanego do wbudowania. Ze wzgl�du na wyst�powanie stabilizacji nie jest 
konieczne sprawdzenie warunku szczelno�ci.  
Badanie uziarnienia nale�y te� przeprowadzi� w przypadku w�tpliwo�ci co do 
kruszywa  

2 Wilgotno�� mieszanki  jw.  

3 Zag�szczenie warstwy 
 Badanie wska�nika zag�szczenia lub  oznaczenie stosunków modułów 
odkształcenia E2/E1 

  
Badanie  min. 1 badanie na  ka�d� powierzchnie 1000m2  
 W przypadku chodnika, �cie�ek i innych konstrukcji nawierzchni  wg wskaza�
In�yniera Budowy. 

6.3.2 Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale�y pobiera�
w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki bada� powinny by� na bie��co 
przekazywane In�ynierowi. 

6.3.3.  Wilgotno�� mieszanki  

 Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według metody Proctora.  

6.3.4 Zag�szczenie podbudowy 
 Zag�szczenie ka�dej warstwy podbudowy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego 
wska	nika zag�szczenia. Wska	nik zag�szczenia Is, b�dzie wyznaczany na podstawie bada� g�sto�ci 
obj�to�ciowej mieszanki na próbkach pobranych z budowy oraz maksymalnej g�sto�ci obj�to�ciowej szkieletu 
mieszanki okre�lanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie nale�y wykona� wg PN-EN 13286-2. Wska	nik 
zag�szczenia powinien wynosi� 1,0 dla dróg KR 1-2.  

6.3.4a Okre�lenie modułu odkształcenia – metoda obci��enia płyt� VSS.   

W przypadku niemo�no�ci wykonania pomiarów wska	nika zag�szczenia zag�szczenie powinno odbywa� si�
do osi�gni�cia wymaganego wska	nika odkształcenia Io, przy zachowaniu wymaganych parametrów modułu 
odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2. 
Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2  dla ka�dej warstwy. Minimalne 
modułu odkształcenia nale�y okre�li� poprzez obci��enia  płyt� statyczn� (VSS).   
Badanie polega na pomiarze odkształce� pionowych (osiada�) badanej warstwy podbudowy pod wpływem 
nacisku statycznego wywieranego za pomoc� stalowej okr�głej płyty o �rednicy D=300mm. 
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Nacisk na płyt� wywierany jest za po�rednictwem d	wignika hydraulicznego. D	wignik oparty jest o 
przeciwwag�, której masa powinna by� wi�ksza od wywieranej siły (samochód obci��ony min. 5 T na tyln� o�). 
Dla podbudowy z kruszyw łamanych przyj�to �e: 

• Obci��enie i odci��enie powinno wynosi�  odpowiednio w zakresie od 0,00 do 0,55 MPa i 0,55-0,00
MPa.  

• Obci��enie w pierwszym cyklu powinno odbywa� si� stopniowo: 0,00→ 0,05→ 0,15→ 0,25→ 0,35→

0,45→ 0,55 [MPa], przy czym czas trwania poszczególnych stopni obci��enia wynosi 1 minut�. Je�eli 
ró�nica dwóch kolejnych odczytów na czujniku nie przekroczy 0,02mm mo�na przej�� do wy�szego 
stopnia obci��enia jednostkowego, 

• Odci��enie w pierwszym cyklu powinno odbywa� si� stopniowo: 0,55→ 0,15→ 0,05→ 0,00 [MPa], przy 
czym czas trwania poszczególnych stopni odci��enia wynosi 1 minut�. Je�eli ró�nica dwóch kolejnych 
odczytów na czujniku nie przekroczy 0,02mm mo�na przej�� do ni�szego stopnia obci��enia 
jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odci��enia wynosi 5 minut.  

• Obci��enie i odci��enie w cyklu drugim obywaj� si� stopniowo  odpowiednio jak w cyklu pierwszym,  

Moduły odkształcenia nale�y obliczy� wg wzoru E1= (1,5r*∆p1)/ ∆s, natomiast E2= (1,5r*∆p2)/ ∆s, gdzie: 
− ∆p1 – przyrost obci��enia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa  
− ∆p1 – przyrost obci��enia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa 
− ∆s   – przyrost odkształcenia odpowiadaj�cy przyj�temu zakresowi obci��enia  
− r      – promie� płyty tj. 15 cm  

Do  badania no�no�ci  i zag�szczenia mo�na zastosowa� (po uzyskaniu akceptacji i opinii In�yniera Budowy 
płyt� dynamiczn� po skalibrowaniu wyników badania w stosunku do VSS b�d	 zastosowa� pomiar ugi��
spr��ystych . Metoda pozwalaj�ca na wyznaczenie dynamicznego modułu odkształcenia (Evd) powinna by�
traktowana jako alternatywna i pomocnicza do metod tradycyjnych.  
Warto��  dynamicznego modułu odkształcenia EVd [MN/m2] powinna wynosi� w przybli�eniu połow� warto�ci 
modułu wtórnego.  
Dopuszcza si� zastosowanie innych metod badania pod warunkiem, �e b�d� one mogły zosta� porównane z 
metodami tradycyjnymi.  

Tablica 6:  
Dotyczy Przyj�te KR Warstwa  Uziarnienie Moduł wtórny 

(E2) wi�kszy od   
[MPa] 

Wska�nik 
zag�szczenia   

(Is) 
wi�kszy od 

[MPa] 

Jezdnia KR-2 Jw.        0/31,5 140 MPa 1,00 

Chodniki Przyj�to KR-1 Jw.        0/31,5 chodniki 
nieobci��one 

ruchem 100 MPa 

        1,00  

Kraw��niki Jak poszczególne nawierzchnie  Podbudowy 
pomocnicze 

       0/31,5 Jak poszczególne nawierzchnie  

  

Przy wykonaniu podbudów które nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, nale�y przyj��  parametry 
poprzez analogi� w stosunku do powy�szej tabeli, przy czym nale�y ka�dorazowo zwróci� uwag� na obci��enie 
danej warstwy konstrukcyjnej.    

6.3.5 Wła�ciwo�ci kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2. 
Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci In�yniera. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 

O zwi�kszeniu (lub zmniejszeniu) liczby  i rodzaju  bada� decyduje In�ynier Budowy  
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Tablica 7. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada� i 
pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów Pomiar i Odchyłki  

1 Szeroko�� podbudowy  W miejscach uzupełnie� – w wybranych
losowo miejscach –cz�stotliwo�� wg 

In�yniera Budowy 

• w stos. do szeroko�ci  projektowej nie mo�e 

si� ró�ni� o wi�cej ni�  ± 5 cm 

• szersza podbudowa  od w-wy le��cej na niej
w przypadku braku obramowania 
kraw��nikiem- 25 cm 

• pomiar ta�m� miernicz�  

2 Równo�� podłu�na 
co 20 m  

• nierówno�ci nie mog� przekracza� - 20 mm 

• pomiar łat� 4 metrow�  

3 Równo�� poprzeczna jw jw 

4 Spadki poprzeczne*
) 

Jw. • na prostych i łukach powinny by� zgodne z 

dokumentacj� projektow�,  z tolerancj� ± 0,5 
%. 

• pomiar łat�  z poziomic� elektroniczn� lub 
niwelatorem  

5 Rz�dne wysoko�ciowe na wszystkich hektometrach i na łukach
pionowych

• pomiar  niwelatorem  

• Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi 
wysoko�ciowymi rzeczywistymi podbudowy i 
rz�dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza� od  0 / -2 cm  

6 Ukształtowanie osi w planie*
) 

Nie dotyczy      O� podbudowy w planie nie mo�e by�
przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o 

wi�cej ni� ± 5 cm.          

7 Grubo�� podbudowy  co 100m • wzgl�dem  projektowej odchyłka nie powinna

przekracza� ± 2 cm 

• pomiar niwelatorem lub miark�

8 No�no�� podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

lub ugi�cia spr��yste  

  
min. 1 badanie na  ka�d� powierzchnie 
1000m2  
  

wg wskaza� In�yniera Budowy  

• Pomiar  płyt� VSS lub dynamiczn�

• Belka Benkelmana: ugi�cie nie powinno by�
wi�ksze ni� (przy obci��eniu na 100 kN/o�) : 
KR1 – 1,2 mm; KR2 – 1,1 mm; KR3 - 0,8mm;
KR4 – 0,5mm;  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych. 

Cz�stotliwo�� i zakres bada� dla elementów innych ni� podbudowa  jezdni– wg wskaza� In�yniera Budowy.  

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1.  Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od  okre�lonych w punkcie 6.4 
powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� podbudow�
przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu, doło�enie materiału i powtórne 
zag�szczenie.  
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6.5.2.  Niewła�ciwa grubo�� podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw�
podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni�
gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, 
wyrównane i ponownie zag�szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena 
grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3.  Niewła�ciwa no�no�� podbudowy  

 Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci 
podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

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

Jednostk� przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
 Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwi�zanych w wykonaniem zadania okre�lonego w 
przedmiotowej specyfikacji w tym czynno�ci uj�te w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okre�lonych wymogach 
formalno-prawnych. 

Zakres  wykonania 1 m
2
 podbudowy z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept� w kopalni, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub po�rednio na odkład  a potem na miejsce wbudowania. 
− rozło�enie mieszanki, wraz z doziarnieniem  frakcjami  podanymi w dokumentacji projektowej.  
− zag�szczenie rozło�onej mieszanki,  
− uzupełnienie kruszywem podbudowy  w miejscach, gdzie niema zamkni�tej struktury 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej i przywołanych 

normach, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc� wska	nika 
płasko�ci  
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziaren – Wska	nik 
kształtu 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Cz��� 5:
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Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�
PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Cz��� 6
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�
PN-EN 1367-1:2001 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych -- Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Analiza chemiczna
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw -- Metody
oznaczania odporno�ci na rozdrabianie
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285Mieszanki niezwi�zane – wymagania  
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym . Cz��� 1 Metody bada� dla 
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej g�sto�ci i wilgotno�ci – Wprowadzenie i wymagania ogólne 

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym . Cz��� 2. Metody bada� dla 
ustalonej laboratoryjnie g�sto�ci i wilgotno�ci – Zag�szczenie aparatem Proctora.  

PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Cz��� 46. Metoda 
oznaczenia wska	nika wilgotno�ci 
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym. Cz��� 47. Metoda bada� do 
okre�lenia no�no�ci , kalifornijski wska	nik no�no�ci CBR, natychmiastowy wska	nik no�no�ci i p�cznienia liniowego 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

Normy przywołane w  specyfikacji : D-02.00.00.  

Uwaga  
Wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce zastosowania wła�ciwych wymaga� normowych nale�y omówi� z In�ynierem Budowy.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-04.05.01 

• Ulepszone podło�e  mieszankami stabilizowanymi 
hydraulicznie 
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1. WST�P 

Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) b�d� o szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) b�d� o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) nale�y przez to rozumie� Specyfikacje 
Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem ulepszenia podło�a mieszankami zwi�zanymi hydraulicznie w ramach 
projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentacji projektowej robót wymienionych w 
punkcie 1.1 i mo�e by� zastosowana jako dokument przetargowy lub dokument umowy.   

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z uło�eniem  

warstw wzmacniaj�cych podło�e z mieszanki gotowej  o Rc =2,5 MPa tj. stabilizacji dowo�onej z w�zła 
Wytwórni Mieszanek, przy czym  stablizowanie mieszank� b�dzie w obszarze wskazanym w dokumentacji 
projektowej – zało�ono �e mieszanka  b�dzie spełniała warunki normy PN-S-96012:1997 lub PN-S-
06103:1997(dot. mieszanek popiołowych).  
W dokumentacji zaproponowano mieszank� na bazie cementu. Dopuszcza si� zastosowanie mieszanek na 
bazie innego spoiwa lub mieszanek spoiw pod warunkiem zachowania kryteriów wytrzymało�ciowych i innych 
wła�ciwych dla danego typu mieszanki podanych w ni�ej wymienionych normach i ST.  

Ze wzgl�du na to �e na dzie� dzisiejszy obowi�zuj� normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w 
przypadku zastosowania popiołów) oraz pakiet norm PN-EN 14227-x, Zamawiaj�cy lub In�ynier mo�e 
zadecydowa� o zastosowanie mieszanki gotowej  kruszywowo – spoiwowej  
wg wybranej  przez siebie normy.  

Dla ułatwienia w niniejsze ST zawarto wymagania norm PN-S-96012:1997 i PN-EN 14227-x.  

Nie dopuszcza si�  zastosowania  norm jednocze�nie do stabilizacji z mieszanek gotowych, poniewa�
wyniki jak i metody bada� wg powy�szych norm s� nieporównywalne.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Definicje wg PN-EN 14227-1:
Mieszanka zwi�zana spoiwem hydraulicznym – mieszanka , w której nast�puje wi�zanie i twardnienie na 

skutek reakcji  hydraulicznych .  
Mieszanka zwi�zana cementem ( CBGM) –mieszanka zwi�zana hydraulicznie, składaj�ca si� z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu ( lub rownie�  hydraulicznego spoiwa - HRB), wymieszan� w sposób 
zapewniaj�cy uzyskanie jednorodnej  mieszanki.  

Mieszanka standardowa – mieszanka uwzgl�dniaj�ca  okre�lon� wielko�� produkcji  i/lub  potrzeby  
okre�lonego  kontraktu, przeznaczona do zag�szczenia do okre�lonej g�sto�ci, o składzie ustalonym na 
podstawie  procedury projektowej, która zapewni  zgodno�� mieszanki z niniejsz� norm�.  

Mieszanka zwi�zana �u�lem – mieszanka składaj�ca si� z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , jednego 
lub wi�cej  rodzaju �u�la i wody , twardniej�ca dzi�ki reakcji hydraulicznej  lub/i karbonizacji. Twarnienie 
mo�e by� przyspieszone przez dodanie aktywatora. �u�el mo�e by� wielkopiecowy ( kruszywo  składaj�ce 
si�  z skrystalizowanych krzemianów i glinokrzemianów wapnia lub magnezu) lub stalowniczy ( kruszywo  
składaj�ce si�  z skrystalizowanych krzemianów wapnia i ferrytu zawieraj�cego  tlenek wapnia, dwutlenek 
siarki, tlenek magnezu i tlenek �elaza) 

Mieszanka zwi�zana popiołem lotnym - mieszanka składaj�ca si� z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i 
popiołu (powstałego ze spalania pyłu w�glowego lub lignitu w elektrowniach ) wapiennego  lub 
krzemionkowego i wody , wymieszan� w sposób zapewniaj�cy uzyskanie jednorodnej  mieszanki.  
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Mieszanka zwi�zana spoiwem drogowym – mieszanka  składaj�ca si� z kruszywa  o kontrolowanym 
uziarnieniu , spoiwa drogowego ( gotowego wyrobu o szczególnych wła�ciwo�ciach maj�cych znaczenie dla 
ulepszonego podło�a)  i wody twardniej�ca  dzi�ki reakcji hydraulicznej . Twardnienie mo�e by� opó�nione 
przez dodanie �rodka opó�niaj�cego  

Podło�e ulepszone z mieszanki zwi�zanej spoiwem hydraulicznym – w-wa zawieraj�ca kruszywo naturalne 
lub sztuczne albo z recyklingu  lub ich mieszanin� i spoiwo hydrauliczne, zapewniaj�ca umo�liwienie ruchu 
technologicznego  i wła�ciwego wykonania nawierzchni.   

Definicje wg PN-S-96012:1997:

Stabilizacja gruntów cementem – proces technologiczny polegaj�cy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu  z 

optymaln� ilo�ci� cementu  i wody oraz zag�szczeniu takiej mieszanki, której wytrzymało��, po 7 i 28 
dniach  twardnienia mie�ci si� w granicach okre�lonych  w tablicy 3. Proces mieszania mo�e by�
wykonany bezpo�rednio na drodze lub w stacjonarnych mieszarkach.  

Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym -   mieszanka gruntu naturalnego, 

cementu (lub innego spoiwa: wapno, popioły, hydrauliczne spoiwa drogowe) i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilo�ciach, zag�szczona i stwardniała w wyniku uko�czenia procesu wi�zania cementu. 

Wska�nik mrozoodporno�ci – stosunek wytrzymało�ci  (RZO
28)próbek  poddanych  14 cyklom  zamra�ania i 

odmra�ania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymało�ci (R28) próbek  poddanych nasyceniu wod�  
przez 14 dni , po 14 dniach od dnia wykonania, wyra�onych ułamkiem.  

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Spoiwa  
 2.2.1 Cement   

Nale�y stosowa� cement powszechnego u�ytku klasy 32,5 lub 42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w 
tablicy 1a. 

Tablica 1a. Wła�ciwo�ci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy PN-EN 197-1. 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Klasa cementu 

32,5/42,5 

1 

Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni�: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

16/- 
16/- 
16/- 

2 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni�: 32,5/42,5 

3 

Czas wi�zania: 
- pocz�tek wi�zania, najwcze�niej po upływie, min. 

- koniec wi�zania, najpó�niej po upływie, h 

70/60 

12 

4 Stało�� obj�to�ci, mm, nie wi�cej ni� 10 

Badania cementu nale�y wykona� zgodnie z normami przywołanymi w normie PN-EN 197-1. 
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b�dzie dłu�szy od trzech miesi�cy, mo�na go stosowa� za 
zgod� In�yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka�� jego przydatno�� do robót. 

2.2.2 Wapno  

Wapno powinno spełnia� wymagania normy PN-EN 459-1:2003   

2.2.3 Popiół   

W zale�no�ci od zastosowanej normy popiół powinien spełnia� wymagania PN-S-96035:1997 ( w przypadku 
zastosowania popiołów o uziarnieniu poni�ej 0/0,25mm),PN-EN 14227-4:2007 lub posiada� aprobat�
techniczn�.  
W mieszankach gotowych popiół powinien spełnia� wymagania PN-S-06103 lub PN-EN 14227-3:2007 ( jako
dokument pomocniczy mo�e posłu�y� WT-5 2010). 

Wg normy PN-EN popioły powinny posiada� nast�puj�ce cechy: 
Tablica 1b 

Krzemionkowe popioły lotne Wapienne popioły lotne 
Uziarnienie (PN-EN 451-2): 

Sito 90 µm    �70 %przesianej  masy  

Sito 45 µm    �40 %przesianej  masy  

Uziarnienie (EN 196-6): 

Sito 315 µm    �95 %przesianej  masy  

Sito90 µm    �70 %przesianej  masy  

Strata przy pra�eniu (PN-EN 196-2) - mniej ni� 10% Nie dotyczy  

Zawarto�� trójtlenku siarki SO3 (PN-EN 196-2)- mniej ni� 4%  Zawarto�� trójtlenku siarki SO3 (PN-EN 196-2)- mniej ni� 4%  

Zawarto�� wolnego tlenku wapnia (PN-EN 451-1)- przy ilo�ci 
>1% rozszerzalno�� nie powinna przekracza� 10mm w 
mieszance popiołu i cementu o proporcjach 30:70  

Zawarto�� reaktywnego tlenku wapnia (EN 197-1)- >5% 
,rozszerzalno�� nie powinna przekracza� 10mm w mieszance 
popiołu i cementu o proporcjach 30:70  

Zawarto�� wody w suchych popiołach nie powinna przekracza�
1,0% m/m 

Zawarto�� wody w suchych popiołach nie powinna przekracza�
1,0% m/m 

2.2.4 	u�el  

Do stabilizacji mo�na u�y� równie� �u�el granulowany, cz��ciowo mielony �u�el granulowany lub 
granulowany  mielony (wg PN-EN 14227-2 oraz WT-5 jako dokument pomocniczy). 
Powy�sze �u�le powinny mie� w składzie nast�puj�ce składniki, w stosunku do masy całkowitej suchego
�u�la: 
• SiO2    od 27% do 41% 
• Al2O3   od 7% do 20 %  

• CaO    od  30 % do 50% 
• MgO<20%  

Aktywno�� �u�li uzale�niona jest od poni�szych parametrów:  

Tablica 1c  

Rodzaj �u�la   Iloczyn C.A 
(zawarto�� CaO 
xAl2O3)- kategoria 

Krucho�� �u�la - 
Współczynnik � (PN-
EN 13286-44) 

Zawarto�� ziarn 
mniejszych od 0,063 
mm (% m/m) (PN-EN 
933-1) 

Stopie� przemiału 
okre�lany metod�
powierzchni wła�ciwej 
wg Blaine`a m2/kg 
(PN-EN 196-6) 

Granulowany  >550 – kategoria CA1 
od 425 do 550–kat. CA2 
<425 –kat. CA3  

<20 – kategoria  
1 
od 20 do 40 – kat. 
2 
od 40 do 60 – kat. 
3 
>60 -  kat. 
4 

Nie dotyczy  Nie dotyczy 

Granulowany –
cz��ciowo mielony  

 Jak  wy�ej  Jak wy�ej  1 do <5 % - kat. PG1 
�5 do <8% - kat. PG2 
�8 do <14% – kat. PG 3 
� 14% - kat. PG4   

Jak wy�ej  

Granulowany – mielony  Jak  wy�ej Nie dotyczy Nie dotyczy <150 m2/kg  -kat. GG1 
�150 do< 300- kat. GG2 
�300 do <400- kat. GG3 
�400 - kat GG4  

2.2.4 Spoiwa Hydrauliczne  
Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spełnia� wymagania aprobaty technicznej, natomiast mieszanki 
powinny spełnia� wymagania 14227-5:2007 
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2.3 Mieszanki gotowe na bazie kruszyw naturalnych i sztucznych.  

Do gotowych mieszanek  cementowo - kruszywowych przygotowywanych  w wytwórni mo�na u�y�: 
• kruszywa naturalnego: piasku, �wirów,  
• kruszyw sztucznych (np. kruszywa krzemianowe, wapienne) 
• kruszywo z recyklingu 
• mieszanek tych kruszyw przy czym recepta powinna okre�la� proporcje z dokładno�ci� do +/- 5% m/m. 

 Poni�ej podano wymagania dla mieszanek gotowych, do wyboru wg norm PN lub PN-EN.  

Wymagania dla mieszanek  wg norm PN. 
Tabela 3a  

Lp Wła�ciwo�ci 

Wymagania dla 
stabilizacji z 

kruszyw 
naturalnych 

Wymagania dla 
stabilizacji kruszyw 

sztucznych 
Badania wg 

1 Uziarnienie 
a) ziaren pozostaj�cych na sicie  # 2 mm, 

%, nie mniej ni�: 
b) ziaren przechodz�cych przez sito 0,075 

mm, %, nie wi�cej ni�: 

30 

15 

Krzywe uziarnienia 
mieszcz� si� w 

granicach podanych na 
rys.1 

PN-S-06103 

PN-EN 933-1 (lub 
inne ) 

2 Zawarto�� cz��ci organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni�: 

wzorcowa Nie dotyczy PN-B-04481 

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie 
wi�cej ni�: 

0,5 Nie dotyczy PN-EN 1744-1 (lub PN-
B-04481) 

4 Zawarto�� siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3, %, poni�ej (m/m): 

1,0 3,0  PN-EN 1744-1(lub PN-
B-06714-29) 

5 Zawarto�� niespalonego w�gla, %, nie 
wi�ksza  ni�: ( straty pra�enia) 

Nie dotyczy        10,0 (tablica 4 PN-
S-02205) 

PN-EN 1744-1 

Wytrzymało�� na �ciskanie mieszanek gotowych przygotowanych wg norm PN  powinna by� zgodna z tabel�
3b . 

Tablica 3b Wymagania dla mieszanek kruszywowo - cementowych  dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podło�a 

  
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymało�� na �ciskanie 
próbek nasyconych wod�

(MPa) 

Wska�nik mrozood- 
porno�ci* 

    po 7 dniach po 28 dniach 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 Górna cz��� warstwy ulepszenia słabego 
podło�a z gruntów w�tpliwych oraz 
wysadzinowych 

  
  

od 1,0 
do 1,6 

  
  

od 1,5 
do 2,5 

  
  

0,6 

3 Dolna cz��� warstwy ulepszonego podło�a 
gruntowego w przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni na podło�u z gruntów 
w�tpliwych i wysadzinowych 

  

- 

  

od 0,5 

do 1,5 

  

0,6 

*Oznaczenie mrozoodporno�ci próbek obowi�zuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów �rednio-  i bardzo spoistych oraz 

gruntów z zawarto�ci� cz��ci organicznych powy�ej 2%, albo gruntów kwa�nych o pH �5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w 
ilo�ci wi�kszej ni� cementu. 

Wymagania dla mieszanek przygotowanych  wg norm PN-EN i WT-5.  

Tablica 3c 

Lp Wyszczególnienie 
wła�ciwo�ci 

Wymagania wobec  kruszyw i mieszanek dla ulepszonego podło�a  

Mieszanki 
zwi�zane 
cementem 

Mieszanki 
zwi�zane 
popiołem 

Mieszanki 
zwi�zane 
�u�lem 

Mieszanki 
zwi�zane 
spoiwem 

drogowym  

Badania  
Kruszywa/odnie

sienie 

KRUSZYWA  

1 Frakcje/ zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy plus 
zestaw 1) 

PN-EN 13242 

2 Zawarto�� pyłów w kruszywie 
drobnym i grubym 

f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana 
PN-EN 933-

1:2000   
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Jako�� pyłów  Brak wymaga� Brak wymaga� Brak wymaga� Brak wymaga� - 

3 Zawarto�� nadziarna,   % 
(m/m), nie wi�cej ni�      Gc 80/20,  

       GF 80 

        GA75

     Gc 80/20,  

       GF 80 

        GA75

     Gc 80/20,  

       GF 80 

        GA75

     Gc 80/20,  

       GF 80 

        GA75

PN-EN 933-
1:2000   

4 Kształt kruszywa grubego  
maksymalne warto�ci 
wska�nika płasko�ci 
  

FIdeklarowana FIdeklarowana FIdeklarowana FIdeklarowana 

PN-EN 933-
4:2001 

(kruszywo grube) 

5 Zawarto�� ziarn 
nieforemnych (wska�nik 
kształtu) 
nie wi�cej ni�

SIdeklarowa 

SIdeklarowa SIdeklarowa SIdeklarowa 

PN-EN 933-
4:2001  

(kruszywo grube) 

6 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach po�rednich 

GTcNR GTcNR GTcNR GTcNR 
PN-EN 933-

1:2000   

7 Tolerancja typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ci�głym uziarnieniu  

GTFNR 
GTANR 

GTFNR 
GTANR 

GTFNR 
GTANR 

GTFNR 
GTANR 

Jw. 

8 Zgorzel słoneczna bazaltu SBLA    SBLA SBLA SBLA PN-EN 1367-
3:2002,PN-EN 
1097-2 

9 Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

Brak substancji 
szkodliwych  

Brak substancji 
szkodliwych  

Brak substancji 
szkodliwych  

Brak substancji 
szkodliwych  

PN-EN 1744-
3:1998 

10 Rozpad krzemianowy w �u�lu 
wielkopiecowym kawałkowym

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
1:1998 

11 Rozpad �elazawy w �u�lu 
wielkopiecowym kawałkowym

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
1:1998 

12 Stało�� obj�to�ci �u�la 
stalowniczego  

V5 V5 V5 V5 PN-EN 1744-
1:1998 

13 Zawarto�� zanieczyszcze�
organicznych, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło, plastik mog�cych pogorszy�
wyrób ko�cowych  

- 

14 Odporno�� na �cieranie 
kruszywa grubego, kategoria 
nie wy�sza ni�  

MDE NR MDE NR MDE NR MDE NR 
PN-EN 1097-1 

14a Procentowa zawarto�� ziaren 
o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokr�glonych w 
kruszywie grubym  

CNR CNR CNR CNR 
PN-EN 933-5 

14b Odporno�� na rozdrabnianie, 
kategoria nie wy�sza ni�  

LA60 LA60 LA60 LA60 
PN-EN 1097-2 

15 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

WA242** WA242** WA242** WA242** PN-EN 1097-
6:2001 rozdział 7

16 Mrozoodporno�� ( kruszywo 
8/16), ubytek masy po n 
cyklach zamra�a- 
nia, %(m/m), nie wi�cej ni�

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10, (F-25)***-
kruszywa 

s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10, (F-25)***-
kruszywa 

s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10, (F-25)***-
kruszywa 

s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

F4-kruszywa 
s.magmowe i 

przeobr.  

F10, (F-25)***-
kruszywa 

s.osadowe i 
kruszywa z 
recyklingu 

PN-EN 1367-
1:2001 

17 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie wi�cej ni�

Kruszywo kam -
AS 0,2 

�u�el kawałkowy 
wielkopiecowy- 
AS 1,0 

Kruszywo kam 
-AS 0,2 

	u�el 
kawałkowy 
wielkopiecowy- 
AS 1,0 

Kruszywo kam -AS

0,2 

	u�el kawałkowy 
wielkopiecowy- AS

1,0 

Kruszywo kam -
AS 0,2 

�u�el 
kawałkowy 
wielkopiecowy- 
AS 1,0 

PN-EN 17441-
1:2000 

18 Całkowita zawarto�� siarki  
Kruszywo kam –
S NR 

�u�el kawałkowy 
wielkopiecowy- 

S2,0 

Kruszywo kam 
–S NR 

	u�el 
kawałkowy 

wielkopiecowy- 
S2,0

Kruszywo kam –          
S NR 

	u�el kawałkowy 
wielkopiecowy- S2,0 

Kruszywo kam –          
S NR 

�u�el 
kawałkowy 

wielkopiecowy- 
S2,0

PN-EN 17441-
1:2000 
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19 G�sto��  
deklarowana deklarowana deklarowana deklarowana PN-EN 1097-

6:2001(rozdział 
7,8 lub 9) 

20 Składniki wpływaj�ce na 
szybko�� wi�zania i 
twardnienia mieszanki  

deklarowana Skład wg pkt 2.2.3 Skład wg pkt 
2.2.3 

21 Skład mineralogiczny  
deklarowany     

22 Istotne cechy �rodowiskowe 
**** 

**** **** **** 

MIESZANKA Z CEMENTEM  

23 Minimalna zawarto�� spoiwa 
3%- kruszywo >8 do 31,5mm; 

4%- kruszywo od 2,0 do 8,0mm 

5% - kruszywo < 2,0mm.  

 Badanie wg PN-EN 14227-1 

24 Wytrzymało�� na �ciskanie 
(system 1) po 28 dniach  Klasa C1,5/2,0 dla ulepszonego podło�a ; 

PN-EN 13286-50 przygotowanie próbek; PN-EN 13286-41 badanie 

25 Mrozoodporno��  
�0,6 

26 Zawarto�� wody  
Wg recepty  

MIESZANKA ZWI	ZANA SPOIWEM DROGOWYM 

41 Typy mieszanki  
Typ mieszanki 1: 0/31,5 (KR1-6); Typ 2 (0/22,4; 0/16; 0/11,2) – KR1-6; Typ 3 (0/11,2);                                        
Typ 4 -KR1-6;  

42 Uziarnienie  
Dla  typów 1,2  krzywa uziarnienia wg WT-5;                                                                                                      
Dla typu 3 procent przechodz�cej masy powinien wynosi�: Sito {mm} 11,2 – 100%                                    
Sito 5,60 - �85%; Sito 0,063 - �35%                                                                                                      
Dla typu 4  deklaracja producenta  

43 Szczelno��  mieszanki  C 
Dla mieszanki typu 1-nie wymagane;                                                                                                      
Dla mieszanki typu 2 (wszystkie uziarnienia) - C �0,8;                                                                                              
Dla mieszanki typu  3 – nie wymagane;                                                                                                      
Dla mieszanki typu  4   - deklarowane przez producenta 

44 Natychmiastowy wska�nik 
no�no�ci  IPI, nie mniej ni� Dotyczy mieszanki typu 2 (dla KR1-6) ulepszone podło�� i podbudow� pomocnicz�  - IPI 50                                                   

Dotyczy mieszanki typu 3 (dla KR1-6) ulepszone podło��  - IPI 40                                                                                 
Dotyczy mieszanki typu 4  – IPI deklarowane                                                    

45 Wytrzymało�� na �ciskanie 
Rc,: –badanie wg PN-EN 
13286-41(42 dni piel
gnacji)

Dla mieszanki typu 1,2,3 na podło�e ulepszone  (KR1-KR6) -C 0,4/0,5 ale nie wi�cej ni� 4 MPa; 
Dla mieszanek typu 4 na podło�e ulepszone (KR1-KR6) –Rc deklarowana lecz nie mniej ni� 0,5 
MPa;                                                                                                                                                         
Dla mieszanek typu 1,2,3,4,  na podbudow� pomocnicz� –wg WT-5 

46 Mrozoodporno��                                
(w cyklu 42+1+14)  Dla mieszanki typu 1, 2,4 na podło�e ulepszone (KR1-KR6)  – nie okre�la si�                                                  

Dla mieszanki typu 1,2,4 na podbudow� pomocnicz� (KR1-KR6)  – �0,60;                                           
Dla mieszanki typu 3  na podło�e ulepszone (KR1-KR6)  – nie okre�la si�;                                                   
Dla mieszanki typu 3 na podbudow� pomocnicz� (KR1-KR6)  – nie okre�la si�                                                  

*)     – zawarto�� pyłów w mieszance w kruszywie grubym i  drobnym – powinna mie�ci� si� w krzywych granicznych  
**)    – w przypadku gdy kruszywo nie spełnia warunku nasi�kliwo�ci nale�y wykona� badanie mrozoodporno�ci 
***)  -  pod warunkiem gdy zawarto�� w mieszance 50% m/m  
****)- W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nale�y zbada� czy zawarto�� substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto�ci dopuszczalnych wg. odr�bnych przepisów.  
a) Do klasyfikacji mieszanki B4 nale�y wybra� jeden z systemów oparty o badanie CBR i mrozoodporno�ci CBR albo oparty na 

wytrzymało�ci na �ciskanie Rc i  mrozoodporno�ci Rc  

2.5. Woda 
 Do piel�gnacji wykonanej warstwy powinna by� zastosowana woda wodoci�gowa pitna. 
Gdy woda pochodzi z w�tpliwych �ródeł nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania lub do momentu 
porównania wyników wytrzymało�ci na �ciskanie próbek kruszywowo-spoiwowych wykonanych z wod�
w�tpliw� i z wod� wodoci�gow�. Brak ró�nic potwierdza przydatno�� wody do stabilizacji. 
Do mieszanek gotowych nale�y stosowa� wod�  zgodn� z PN-EN 1008:2004.  
Niezale�nie od rodzaju zastosowanego spoiwa, woda  nie powinna zawiera� składników  opó�niaj�cych efekt 
twardnienia i pogarszaj�cych wła�ciwo�ci mieszanki  zwi�zanej hydraulicznie.  
Zawarto�� wody powinna by� tak dobrana aby mo�liwe było zag�szczenie mieszanki miejscu wbudowana 
poprzez wałowanie oraz aby uzyska� jej optymalne wła�ciwo�ci mechaniczne.  
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2.6. Dodatki ulepszaj�ce i aktywuj�ce  
W gotowych mieszankach kruszywowo-spoiwowych, mo�na stosowa� dodatki ulepszaj�ce i aktywuj�ce: 
− wapno wg PN-EN 459-1:2003 
− popioły lotne wg PN-S-96035, 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
− gips 

Za zgod� In�yniera mog� by� stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadaj�ce aprobat�
techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. 

2.7. Materiały do piel�gnacji stabilizacji 

Preparaty powłokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowłóknina, piasek, woda.   

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania stabilizacji powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 

nast�puj�cego sprz�tu: 
a)   w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

• mieszarek stacjonarnych, 
• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, 
• zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych, 
• przewo�ne zbiorniki na wod� z wyposa�eniem  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Mieszank� kruszynowo-spoiwow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Warstwa stabilizacji  nie mo�e by� wykonywana (uło�ona) wtedy, gdy podło�e jest zamarzni�te i 

podczas obfitych opadów deszczu. 
Nie nale�y rozpoczyna� układania stabilizacji na bazie cementu, je�eli prognozy meteorologiczne wskazuj�
na mo�liwy spadek temperatury poni�ej 5oC w czasie najbli�szych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podło�a 
Podło�e gruntowe powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w ST dotycz�cym 

wykonania koryta wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania w-wy stabilizacji  powinny by� wcze�niej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
(zaleca si� co 10 m). 

Je�eli warstwa mieszanka ma by� układana w prowadnicach, to po wytyczeniu w-wy nale�y ustawi� na 
podło�u prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one �ci�le linie kraw�dzi układanej warstwy według 
dokumentacji projektowej. Wysoko�� prowadnic powinna odpowiada� grubo�ci warstwy mieszanki w stanie 
niezag�szczonym. Prowadnice powinny by� ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj�cy ich przesuwanie si�
pod wpływem oddziaływania maszyn u�ytych do wykonania warstwy.  



D-04.05.01 – Ulepszone podło�e mieszankami stabilizowanymi hydraulicznie 

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
                                                                                   72

5.4. Skład mieszanki   
Zawarto�� cementu w mieszance nie powinna przekracza� warto�ci 10%, w stosunku do masy 

suchego kruszywa. Zaleca si� taki dobór mieszanki, aby spełni� wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone w 
ST  przy jak najmniejszej zawarto�ci cementu. 

5.5. Stabilizacja metod� mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj�ce, powinny by� dozowane w ilo�ci okre�lonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by� wyposa�ona w urz�dzenia do wagowego 
dozowania kruszywa i cementu oraz obj�to�ciowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by� krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez In�yniera po wst�pnych próbach. W mieszarkach typu ci�głego 
pr�dko�� podawania materiałów powinna by� ustalona i na bie��co kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewni� jednorodno�� mieszanki. Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej z 
tolerancj� +/-1% . Przed uło�eniem mieszanki nale�y ustawi� prowadnice i podło�e zwil�y� wod�. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by� układana przy pomocy układarek lub równiarek, 
natomiast w miejscach trudnodost�pnych - r�cznie. Grubo�� układania mieszanki powinna by� taka, aby 
zapewni� uzyskanie wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu. 
 Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�dnych, spadków 
podłu�nych i poprzecznych. Przy u�yciu równiarek do rozkładania mieszanki nale�y wykorzysta� prowadnice, 
w celu uzyskania odpowiedniej równo�ci profilu warstwy.  

5.6. Zag�szczanie 
 Zag�szczanie kruszywa stabilizowanego cementem nale�y prowadzi� przy u�yciu walców statycznych. 
Zag�szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz�� si� od ni�ej poło�onej 
kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w stron� wy�ej poło�onej kraw�dzi. 
Pojawiaj�ce si� w czasie zag�szczania zani�enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz� by�
natychmiast naprawiane przez wymian� mieszanki na pełn� gł�boko��, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 
Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag�szczania i obróbki 
powierzchniowej musz� by� zako�czone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 
oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtórny moduł odkształcenia na warstwie ulepszonej nie 
powinien by� mniejszy ni� 100 MPa.  
 Specjaln� uwag� nale�y po�wi�ci� zag�szczeniu mieszanki w s�siedztwie spoin roboczych podłu�nych 
i poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych. 
 Wszelkie miejsca lu�ne, rozsegregowane, sp�kane podczas zag�szczania lub w inny sposób wadliwe, 
musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pełn� grubo��, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 
  W miar� mo�liwo�ci nale�y unika� podłu�nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szeroko�ci. 
 Je�li jest to niemo�liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 
nale�y pionow� kraw�d� wykonanego pasa zwil�y� wod�. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w uło�onej 
i zag�szczonej mieszance, nale�y niezwłocznie obci�� pionow� kraw�d�. Po zwil�eniu jej wod� nale�y 
wbudowa� kolejny pas. W podobny sposób nale�y wykona� poprzeczn� spoin� robocz� na poł�czeniu 
działek roboczych. Od obci�cia pionowej kraw�dzi w wykonanej mieszance mo�na odst�pi� wtedy, gdy czas 
pomi�dzy zako�czeniem zag�szczania jednego pasa, a rozpocz�ciem wbudowania s�siedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 
  Je�eli w ni�ej poło�onej warstwie wyst�puj� spoiny robocze, to spoiny w warstwie le��cej wy�ej 
powinny by� wzgl�dem nich przesuni�te o co najmniej 30 cm dla spoiny podłu�nej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.9. Piel�gnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 
 Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona według jednego z nast�puj�cych sposobów : 

a) skropienie warstwy emulsj� asfaltow� ( asfaltem je�li In�ynier zezwoli) w ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadaj�cymi aprobat� techniczn� wydan�
przez uprawnion� jednostk�, po uprzednim zaakceptowaniu ich u�ycia przez In�yniera, 
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c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod� w ci�gu dnia, w czasie co najmniej 
7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, uło�on� na zakład o 
szeroko�ci  co najmniej 30 cm i zabezpieczon� przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw� piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni) 
 Inne sposoby piel�gnacji, zaproponowane przez Wykonawc� i inne materiały przeznaczone do piel�gnacji 
mog� by� zastosowane po uzyskaniu akceptacji In�yniera. 
  Nie nale�y dopuszcza� ci��kiego ruchu pojazdów i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  

5.10. Odcinek próbny 
 Nie przewiduje si� wykonania odcinka próbnego. 

5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy  
  Wzmocnienie po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 
dobrym stanie.   
Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� w-w� do ruchu budowlanego, to jest 
obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewła�ciwego utrzymania stabilizacji obci��a Wykonawc� robót.  
 Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw w-wy uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i �niegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je�eli 
wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia stabilizacji.  

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by� przykryta przed zim� warstw�
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz�cym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

O zakresie i rodzaju bada� decyduje In�ynier Budowy - poni�ej podano zalecane badania wg normy PN-S-
96012. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

W przypadku mieszanki gotowej Wykonawca powinien przedstawi� wyniki bada� materiałów z wytwórni.  
W przypadkach w�tpliwych Zamawiaj�cy lub jego nadzór mo�e wykona� badania materiałów we własnym 
zakresie pod warunkiem ze materiały zostan�  udost�pnione przez  producenta (w takim przypadku badania
powinny by� zgodne z metod� bada� producenta) 
Niezale�nie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonania Wykonawca winien przedło�y� In�ynierowi recept�
na wykonanie mieszanki.  

6.3. Badania w czasie robót i po zako�czonych robotach  
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wykonywania stabilizacji  i po  jej zako�czeniu podano 
w tablicy poni�ej. 
Poni�sze cz�stotliwo�ci bada� s� badaniami normowymi st�d nale�y je zinterpolowa� stosownie do 
rzeczywistej ilo�ci robót.   
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                Tabela 4 

Lp. 
Wyszczególnienie 
bada� i pomiarów 

Minimalna 
cz
stotliwo��  
bada� i  pomiarów 

Tolerancja 

Badania mieszanki w trakcie układania 

1 

Wytrzymało��  na 
�ciskanie i 
mrozoodporno�� * 

− 7 i 28-dniowa przy 
stabilizacji 
cementem i 
wapnem 

− 14 i 42-dniowa 
przy stabilizacji 
popiołami lotnymi 

1 seria ( 6 próbek) na 
dzienn� działk�
robocz� lub 1 seria (6 
próbek) na 6000m2.  

Wg tabel podanych w niniejszej  ST. W przypadku 
ró�nic wyników w stosunku do tabeli zaleca si�
wykonanie badania wytrzymało�ci na próbkach 
wyci�tych z w-wy.  
Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach 
walcowych o �rednicy i wysoko�ci 8 cm. Próbki do 
bada� nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w 
warstwie rozło�onej przed jej zag�szczeniem. Próbki w 
ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa� zgodnie 
z normami dotycz�cymi poszczególnych rodzajów 
stabilizacji spoiwami.  

2 

Wska�nik 
zag�szczenia 
mieszanki i wilgotno��

Grubo�� zag�szczonej 
warstwy 

-2 razy na dzienn�
działk� robocz� lub 
6000m2 warstwy  

-jw. 

- wska�nik zag�szczenia powinien wynosi� powy�ej 1,0 
(oznaczenie wska�nika wykona�  wg  PN-EN 13286-
2:2007).  W przypadkach w�tpliwych dopuszcza si�
oznaczenie wska�nika odkształcenia  wg normy dot, 
robót ziemnych PN-S-02205  - wilgotno�� zag�szczanej 

mieszanki  nie wi�cej ni� ± 1% (m/m) w stosunku do 
optymalnej,   

- ± 1cm. w stosunku do projektowanej (dopuszcza si�
pomiar niwelacyjny w odległo�ci co najmniej  50 cm od 
kraw�dzi lub wycink� próbki z w-wy) 

Badania gotowej warstwy 

4 Szeroko��  

10razy 1km Mniej ni� +10 cm, -5 cm w stos do projektowanych 
rz�dnych 
Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� stabilizacji 
powinna by� wi�kszym od szeroko�ci w-wy lez�cej 
wy�ej .  

5 Równo�� podłu�na co 20m łat� 4metrow�
lub planografem

Mniej ni�15 mm dla podbudowy pomocniczej i 
ulepszonego podło�a. 

6 Równo�� poprzeczna 10razy 1km jw 

7 Spadki poprzeczne**) 10razy 1km ± 0,5 %. W stos. do projektowanej  

8 Rz�dne wysoko�ciowe co 50- 100m wg 
decyzji In�yniera 

Mniej ni� + 1 cm, -2 cm. 

9 
Ukształtowanie osi w 
planie**) 

Nie dotyczy  Przesuni�cie w stosunku do osi projektowanej mniej ni�
± 5 cm. 

10 
Jednolito�� wygl�du 
warstwy  

Cała warstwa  

           *) Badanie wytrzymało�ci na �ciskanie podane w tabeli dotycz� bada� mieszanek wykonanych wg norm PN.  
W przypadku zastosowania mieszanek wg norm PN-EN wymienionych w tabeli 3 c niniejszej specyfikacji, badania wytrzymało�ci  ( w 
niektórych przypadkach te� CBR) w zale�no�ci od rodzaju spoiwa nale�y wykonywa� po 28 dniach piel�gnacji, 42 dniach lub 90  
dniach. Wska�nik mrozoodporno�ci równie� podlega badaniom w innym przedziale piel�gnacji próbek. 

**) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków 
poziomych. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji 
6.4.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne stabilizacji 

  Je�eli po wykonaniu bada� na stwardniałej stabilizacji stwierdzi si�, �e odchylenia cech 
geometrycznych przekraczaj� wielko�ci okre�lone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na cał� grubo�� i 
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si� inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In�yniera. 
  Je�eli szeroko�� w-wy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien poszerzy� podbudow� przez zerwanie warstwy 
na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza si� mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. 

6.4.2. Niewła�ciwa grubo�� stabilizacji 

  Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona napraw� w-wy 
przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o 
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odpowiednich wła�ciwo�ciach i o wymaganej grubo�ci. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewła�ciwa wytrzymało�� stabilizacji 

   Je�eli wytrzymało�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w ST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now�
o odpowiednich wła�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

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

Jednostka przedmiarow� i obmiarow� jest 1m2 wykonanej stabilizacji  

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

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci i rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwi�zanych z wykonaniem zdania okre�lonego w przedmiotowej 
specyfikacji w tym czynno�ci uj�te w ST, dokumentacji projektowej oraz okre�lonych wymogach formalno - 
prawnych  

Zakres prac zwi�zany z wykonaniem 1m2  ulepszonego podło�a z kruszyw stabilizowanych 
cementem(spoiwem)obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• zakup i transport mieszanki z wytwórni na miejsce wbudowania,  
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz�dze�

pomocniczych, 
• rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
• piel�gnacja wykonanej warstwy 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy   
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz��� 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno��

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale� stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: Oznaczanie zawarto�ci wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacj�. 

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw.  
Badanie wska�nika piaskowego. 



D-04.05.01 – Ulepszone podło�e mieszankami stabilizowanymi hydraulicznie 

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 
                                                                                   76

PN-EN  14227:x  Mieszanki zwi�zane spoiwem hydraulicznym Wymagania 
1- Mieszanki zwi�zane cementem 
2- Mieszanki �u�lowe 
3- Mieszanki zwi�zane popiołami lotnymi 

PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwi�zane i zwi�zane spoiwem hydraulicznym – Cz��� 2: Metody okre�lania g�sto�ci i 
zawarto�ci wody-zag�szczanie metod� Proctora. 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. Analiza 
chemiczna. 

PN-EN 197-1 Cement. Cz���1 Skład, wymagania i ocena zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego 
u�ytku 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

BN-64/8931-02         Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  
                                 podło�a przez obci��enie płyt�
BN-70/8931-05         Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni   
                                 podatnych 

Uwaga.  
O stosowaniu norm napisano w ST D-00.00.00 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D- 05.03.23 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 
nawierzchnia z płytek betonowych. 

• Regulacja włazów i skrzynek 



D - 05.03.23. Nawierzchnia  z  kostki brukowej betonowej. 
                      Regulacja włazów i skrzynek  

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 

78

1. WST�P 

Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nale�y przez to rozumie� Specyfikacje 
Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.1. Przedmiot ST 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem  nawierzchni  z materiału wymienionego w pkt 1.3 zwi�zanych 
Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D-00. 00. 00. „Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo –cementowej 4:1. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa �cieralna jest wykonana z kostek  betonowych. 

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia 
nast�puj�ce warunki: w odl. 50mm od ka�dej kraw�dzi, �aden przekrój poprzeczny nie powinien 
wykaza� wymiaru poziomego mniejszego ni� 50mm; całkowita grubo�� kostki podzielona przez jej 
grubo�� powinna by� mniejsza lub równa 4. Wymaga� nie stosuje si� do elementów uzupełniaj�cych  

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Uwaga. Mo�e si� zdarzy� �e materiały b�d� posiadały zadeklarowane ró�ne klasy ni� podane poni�ej– w 
takim przypadku nale�y ustali� z In�ynierem Budowy dobór materiałów w zale�no�ci od cechy 
fizykomechanicznej jak� chciałoby si� maksymalnie uzyska�.  

2.1 Kostki betonowe  

• Kostki powinny spełnia� wymagania normy  PN-EN 1338. Przy zastosowaniu  kostki porozbiórkowej (np. 
przy przebrukach lub uzupełnieniach) te powinny by� bez p�kni��, ubytków i nierówno�ci – w przypadku 
w�tpliwym co do jako�ci materiału porozbiórkowego zaleca si� wykonanie bada� wytrzymało�ciowych 
kostki (3 próbki losowo): wytrzymało�� charakterystyczna na rozci�ganie przy rozłupywaniu  pojedynczej 
próbki nie powinna by� ni�sza ni� 2,9 MPa.  

• Kształt kostek nale�y przyj�� zgodny ze stanem istniej�cym a w przypadku gdy wykonywana nawierzchnia 
jest nawierzchni� now�, kształt nale�y ustali� z Zamawiaj�cym.  

• Kostki brukowe mog� by� produkowane z jednego rodzaju betonu lub z w-wy �cieralnej i konstrukcyjnej 
wykonanych z ró�nych betonów, przy czym w-wa �cieralna winna mie� gr. min. 4mm.  

• Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. Kostki wykonane z dwóch warstw 
nie mog� si� rozwarstwia�

• Powierzchnia górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste. Kraw�dzie 
powierzchni prostopadłych mog� by� sko�ne lub zaokr�glone a ich wymiary poziome i pionowe nie mog�
by� wi�ksze ni� 2mm ( wi�ksze fazy musz� by� deklarowane przez producenta a wyrób okre�lony jako 
„fazowany”)  

• Wkl��ni�cia i wypukło�ci nie powinny przekracza� w zale�no�ci od wymiaru kostki: dla dł. 30cm (– max 
wypukło�� 1,5mm;  max. wkl�sło�ci 1,0mm) , dla dł. 40cm (odpowiednio  2,0 mm i 1,5mm)  

• Tolerancje wymiarów nominalnych kostek  wynosz�: 
− �      na długo�ci  ± 3 mm, dla h� 10cm       ± 2mm, dla h 	10cm 
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− �      na szeroko�ci ± 3 mm, dla h� 10cm        ± 2mm, dla h 	10cm 
− �      na grubo�ci  ± 4 mm. dla h� 10cm        ± 3mm, dla h 	10cm 
W przypadku kostek o kształcie nie prostok�tnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów winien poda�
producent.. Maksymalne dopuszczalne ró�nice pomi�dzy pomiarami dwóch przek�tnych prostok�tnej kostki , 
której dł. przekracza 30cm  wahaj� si� w granicy 3-5 mm w zale�no�ci od klasy kostki.  Nale�y przyj�� klas�
2 (K) w przypadku zastosowania kostki prostok�tnej. 
• Kostki nie mog� zawiera� azbestu  

• Cechy fizykomechaniczne kostek  winny by� okre�lone zgodnie z poszczególnymi zał�cznikami  normy 
PN-EN 1338 i powinny posiada�:  

1.odporno�� na warunki atmosferyczne (odporno�� na zamra�anie i rozmra�anie – klasa 3-D) 

2. wytrzymało�� na rozci�ganie przy rozłupywaniu (T nie powinna  by� mniejsza ni� 3,6 MPa) 

3. odporno�� na �cieranie - klasa 4-I  

4. odporno�� na po�lizg) – zadawalaj�ca 

2.2. Materiały na podsypk� piaskowo-cementow�  

• Piasek  0/2 na podsypk� piaskowo- cementow� powinien spełnia� wymagania jednej z wybranych norm  
PN-EN 13242:2004, PN-EN 13139:2003 ( kategoria kruszywa 3), PN-EN 13043:2013 lub PN-EN 12620. 

• Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej ni� CEM 32,5 R  ( I lub II) odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN-197-1:2002 

• Woda powinna by� wolna od zanieczyszcze� udost�pniona z sieci wodoci�gowej.  
Mo�na zastosowa� gotow� podsypk� piaskowo-cementow�.  

2.3. Płytki betonowe  

• Płytki powinny spełnia� wymagania normy PN-EN 1339.  

Kraw�dzie powierzchni prostopadłych mog� by� �ci�te sko�nie lub zaokr�glone, przy czym wymiary 
zaokr�glenia w pionie i poziomie nie mog� by� wi�ksze ni� 2mm. Przy skosach wi�kszych producent winien 
opisa� je jako fazowane.  

• Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla płyt o wymiarach nominalnych 
mniejszych od 60cm wg Tablicy 1 normy PN-EN 1339 wynosz�: dla długo�ci i szeroko�ci: - ± 2 mm; dla  
grubo�ci :- ± 3 mm – klasa 2-P 

• Maksymalne ró�nice mi�dzy przek�tnymi płyty o długo�ci mniejszej ni� 850 mm powinny wynosi� mniej 
ni� 3 mm (klasa 3-K) 

• Maksymalna wypukło�� dla płyty o dł. 35 0mm -2mm natomiast maksymalna wkl�sło��- 1,5 mm  
  

Cechy fizykomechaniczne płytek  powinny by� okre�lone zgodnie z poszczególnymi zał�cznikami  normy PN-
EN 1339:2005. Nale�y okre�li�: 

1. odporno�� na warunki atmosferyczne ( odporno�� na zamra�anie i rozmra�anie z udziałem soli 
odladzaj�cych-klasa 3 –D) 

2.  wytrzymało�� na zginanie ( min. wytrzymało�� na zginanie – 4 MPa dla klasy 3) 

3.  odporno�� na �cieranie, (klasa  4-I ) 

4. odporno�� na po�lizg, - zadawalaj�ca 
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3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni i �cieku z kostki betonowej oraz nawierzchni z płytek 
betonowych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni i �cieku z kostek oraz nawierzchni z płytek powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  

• koparek, ładowarek : do przewozu materiału wewn�trz  placu budowy 
• ubijaków r�cznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
• wibratorów płytowych z osłon� i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

r�cznym kostki nawierzchni 
• sprz�t i narz�dzia brukarskie (młotki, prowadnice lub rurki, deski lub łaty profiluj�ce do �ci�gania, 

gilotyny lub inny rodzaj przecinarki, szlifierki z tarczami do betonu, imaki i wywa�aki, łomy brukarskie, 
chwytaki poprzeczne lub podłu�ne do przenoszenia kraw��ników  

• układarek kostek – wykorzystanie  przy du�ych powierzchniach i jednolitym kształcie kostek  
• innego je�li Wykonawca uzna �e jest niezb�dny  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

4.2.3  Transport kostek betonowych –w przypadku dowozu nowej partii 

Kostki betonowe nale�y przewozi� na paletach odpowiednio zabezpieczone foli� i ta�mami stalowymi  
( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Palety nale�y przewozi� samochodem 
wyposa�onym w urz�dzenia rozładunkowe (HDS)  lub wózkami widłowymi ( b�d
 osprz�tem ładowarek – 
„widły”)  

4.2.4  Transport płyt chodnikowych i płyt „meb”  

Płyty chodnikowe betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, po osi�gni�ciu przez 
beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 
 Płyty powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna ich warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportu wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej płyty. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podło�a i podbudowy 

Warunki przygotowania podło�a i podbudowy powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w 
odpowiednich ST. Warunki wykonania ławy betonowej pod �ciek i rolk� powinny odpowiada� wymaganiom 
specyfikacji dot. kraw��ników.   
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5.3 Nawierzchnia i �ciek   
  

5.3.1 Układanie nawierzchni z  kostki betonowej  

Je�eli w dokumentacji nie uj�to wymaga� co do wykonania robót, nale�y przyj�� poni�sze wymagania.  
Kostk� nale�y układa� (maszynowo  lub r�cznie) w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły 

od 3 do 5 mm (nawet  je�li kostka posiada kraw�dzie dystansowe). Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm wy�ej 
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. 
Wskazane jest aby po zag�szczeniu nawierzchni ,wystawała 0,5 -1 cm nad kraw�d
 kraw��nika, �cieku b�d

obrze�a. W przypadku uło�enia kostki w obr�bie włazu, kratki �ciekowej itp. – właz (lub inny element 
obrabiany) powinien by� usytuowany na równi z zag�szczon� nawierzchni�.  

Nale�y zwróci� uwag� na to, aby pierwszy rz�d kostki został uło�ony prostopadle. Nast�pnie trzeba układa�
j� w sposób nie powoduj�cy przesuwania rz�dów kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno si�
znajdowa� na ju� uło�onej kostce, a dalsze układanie rozpoczyna si� z tego wła�nie miejsca. 
Dla unikni�cia zró�nicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nale�y pobiera� kostk�
na przemian, z min.2- 3 ró�nych pakietów.   
Mniej wi�cej co 2 m nale�y sprawdza� za pomoc� sznurka prawidłowo�� przebiegu linii spoin bruku. Je�eli 
linie nie s� równe, to trzeba poło�enie rz�dów wyrówna� poprzez rozsuni�cie kostek. Nale�y równie�
sprawdzi� prostopadło�� linii. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach nale�y stosowa� elementy 
kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrze� nale�y 
uzupełni� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarcz� itp.). 
Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem drobnym płukanym ( do 2/3 wysoko�ci kostki), a 
nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i 
przyst�pi� do ubijania nawierzchni. 

Do zag�szczenia uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Płyt� robocz� zag�szczarki przed 
rozpocz�ciem pracy nale�y oczy�ci�. Płyta nie powinna by� zniekształcona, gdy� mo�e to spowodowa�
uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by� sucha i przed zag�szczeniem oczyszczona z resztek 
piasku. W ten sposób uniknie si� miejscowego nacisku na kostk�. Zbyt w�skie płyty robocze zag�szczarki 
nale�y zaopatrzy� w dodatkowe płyty boczne, poszerzaj�ce szeroko�� robocz�.  

Wibrowanie nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku 
poprzecznym kształtek, do momentu uzyskania równej powierzchni. 

Zag�szczenie nale�y prowadzi�  w taki sposób, aby nie ubija� kostek, tylko powodowa� tzw. płyni�cie 
podsypki. Dlatego zag�szczarka płytowa nie powinna porusza� si� zbyt wolno, aby unikn�� nadmiernego 
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min).  

Po zag�szczeniu  nawierzchni nale�y ponownie uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� zaraz oddana do ruchu. 
Długo�� ewentualnych przebruków na powi�zaniu nawierzchni nowo budowanej z istniej�c� nale�y ustali� z 
In�ynierem Budowy.  

5.4 Regulacja  włazów i skrzynek  

W trakcie robót konieczne jest wyregulowanie  włazów i skrzynek do poziomu  wykonywanej nawierzchni. 
Prace te powinny zosta� uwzgl�dnione przy robotach sieciowych  jednak�e cz�sto s� wykonywane przez 
Wykonawc� robót drogowych.   
Regulacja  mo�e obejmowa�:  

• ewentualna rozbiórk� nawierzchni w obr�bie włazu lub skrzynki, w przypadku gdy nie pozostawiono 
przestrzeni w trakcie układania kostki,  

• zdj�cie włazu/skrzynki,  
• w zale�no�ci od konieczno�ci i rodzaju włazu/skrzynki –przy obni�eniu: obci�cie �cianek studni  lub 

demonta� płyty odci��aj�cej; przy podwy�szeniu:  nadbudowa studni poprzez  zastosowanie pier�cieni 
dystansowych, prefabrykowanych podstaw , ram  lub cegieł 
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• otynkowanie kominów zapraw� cementow�, 
• podniesienie lub obni�enie kluczy zaworów,  
• monta� włazu/skrzynki 
• oczyszczenie studni po zako�czonych robotach 

Szczegółowo roboty te mog� by� opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych dotycz�cych  
Regulacj� nale�y wykona� w taki sposób aby nawierzchnia po zag�szczeniu znajdowała si�  na równi z 
wyregulowanym włazem/skrzynk�. 
Uzupełnienie nawierzchni nale�y wykona� po zwi�zaniu zapraw. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na 
zag�szczenie kruszyw  wokół włazów.  
Regulacj� włazów i skrzynek  w obr�bie nawierzchni bitumicznej nale�y wykona� przed uło�eniem w-wy 
�cieralnej.Nie dopuszcza si� regulacji poprzez wycinanie  gotowej  bitumicznej w-wy �cieralnej i  uzupełnienie 
jej  po wykonaniu regulacji.  
Uwaga. Regulacja  włazów  i skrzynek sieci nie przebudowywanej mo�e  wi�za� si�  z wymian�  tych 
elementów na nowe zgodne z norm� PN-EN 124:2000 „Zwie�czenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kołowego”. Kwestie te nale�y wyja�ni� na etapie przetargu.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2   Badania przed przyst�pieniem do robót 

  Rodzaj i zakres bada� dla kostek betonowych powinien by� zgodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.  
Rodzaj i zakres bada� dla płytek betonowych  powinien by� zgodny z wymaganiami wg PN-EN1339:2005 

lub aprobat� techniczn�. 
W zale�no�ci od materiału wykonawca powinien przedstawi� deklaracje zgodno�ci lub aprobat� techniczn�.  
Ilo�� i rodzaj bada� przed przyst�pieniem do robót okre�li in�ynier Budowy. 

6.3  Badania w czasie robót 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
bada� i pomiarów Cz�stotliwo�� bada� i warto�ci dopuszczalne 

 Nawierzchnia z kostki betonowej 

1 Sprawdzenie podło�a i 
koryta 

gł�boko��  koryta  ± 2,0 cm na 100 mb  

2 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym, 
łat� lub metod� niwelacji) 

odchyłki od projektowanej grubo�ci ±2 cm 
- na ka�dej działce roboczej – min. 1 raz na 100 m2 

3 Badania wykonywania nawierzchni /�cieku

 a) zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�

Sukcesywnie na ka�dej działce roboczej 

 b)     poło�enie osi w 
planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

zgodnie z poło�eniem obrze�y i kraw��ników±2 cm na 100 mb 

 c)   rz�dne wysoko�ciowe 
(pomierzone 
instrumentem 
pomiarowym) 

   zgodnie z poło�eniem obrze�y i kraw��ników ±2 cm na 100 mb 

 d)     równo�� w profilu 
podłu�nym mieszona łat�
trzymetrow�

• cz�stotliwo�� Jw. 

• Nierówno�ci do 10 mm 

 e)     równo�� w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona łat�
trzymetrow� profilow� z 
poziomnic� i pomiarze 

• cz�stotliwo�� Jw. 

• Prze�wity mi�dzy łat� a powierzchni� do  10 mm 
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prze�witu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
wzgl�dnie metod� niwela-
cji) 

 f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metod�
niwelacji lub poziomnic� z 
odczytem 
elektronicznym) 

• cz�stotliwo�� Jw. 

• Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,5% 

 g) spadki podłu�ne 
(sprawdzone metod�
niwelacji) 

• w odległo�ciach zapewniaj�cych  stwierdzenie prawidłowego spływu wody 

 h)     szeroko��
nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

• cz�stotliwo�� Jw. 

• Odchyłki od dokumentacji projektowej do ±5 cm 

 i)     szeroko�� i 
gł�boko�� wypełnienia 
spoin i szczelin  

• W 5 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej 
      ogl�dziny i pomiar   przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

 j)      sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
uło�enia 

Kontrola bie��ca 
Wg dokumentacji projektowej lub decyzji In�yniera 

 k) sprawdzenie 
równoległo�ci spoin             
( zachowanie wzoru) 

Wizualne -ewentualnie przy pomocy  sznurków i przymiaru milimetrowego  

 l) Sprawdzenie ubicia Wizualne oraz  po przeprowadzeniu bada� nierówno�ci i spadków jw.  

W obr�bie regulowanych włazów i skrzynek nale�y sprawdzi� stan nawierzchni: czy nie ma zapadni��, 
załama�, czy poziom włazu, skrzynki jest na równi z nawierzchni�, wypełnienie i szeroko�� spoiny wokół 
włazu, skrzynki. W przypadku wymiany włazów na nowe nale�y sprawdzi� czy czynno�� wymiany zostałal 
wykonana.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa 

Jednostk� przedmiarow� i obmiarow� jest: 
-  1m2 nawierzchni z płytek betonowych, z kostki betonowej  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PŁATNO�� I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZ	CYCH I TYMCZASOWYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci i zakresu robót 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  i zakresu robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich prac zwi�zanych z wykonaniem zdania okre�lonego w 
przedmiotowej specyfikacji w tym czynno�ci uj�te w ST, dokumentacji projektowej oraz okre�lonych 
wymogach formalno - prawnych  

9.2. Zakres robót przypadaj�cy na cen� jednostkow�

Uło�enie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych wymienionych w pkt 1.3 obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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• oznakowanie robót, 
• zakup i dostarczenie materiałów, ew. przewiezienie z miejsca składowania (dot. kostki z rozbiórki) 
• uło�enie i zag�szczenie podsypki  
• uło�enie i ubicie kostki/płytek 
• wypełnienie spoin, oczyszczenie 
• piel�gnacj� nawierzchni, 
• regulacja włazów studziennych lub skrzynek – w przypadku gdy robót nie uj�to w poszczególnych 

specyfikacjach technicznych bran�owych i przedmiarach robót   
• przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

W cenie przeło�enia nale�y uwzgl�dni� zabezpieczenie i oznakowanie robót, rozbiórk�, oczyszczenie 
materiału, usuni�cie nadmiaru ( z wywozem i utylizacj�)  b�d
 dosypanie podsypki, wyprofilowanie, uło�enie 
kostki z zag�szczeniem i wypełnieniem spoin, regulacj� włazu (je�li nie uj�to odr�bn� pozycj� a w obr�bie 
przeło�enia konieczne jest wykonanie regulacji), prace porz�dkowe, wywóz gruzu i utylizacja 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00  
  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN12620:2004 Kruszywa  do betonu  
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw 

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 
powszechnego u�ytku 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D - 08.01.01 

• Kraw��niki i obrze�a  
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1. WST�P 
Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nale�y przez to rozumie� Specyfikacje 

Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych uło�eniem kraw��ników i obrze�y w zwi�zku z wykonaniem projektu: Zagospodarowanie 
terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich.  

.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z ustawieniem: 
� kraw��ników betonowych 15/30  na  ławie betonowej z oporem C12/15 i podsypce piaskowo-

cementowej,  
� obrze�y betonowych 8x30 i oporników betonowych  na ławie betonowej i podsypce jw.  

Betonowe materiały   powinny spełnia� wymagania wg normy PN-EN 1340:2004 przy czym nale�y pami�ta� �e obrze�a nie posiadaj�
swojej normy ( norm� jw. przyj�to przez analogi�, co oznacza, �e w praktyce producenci mog� stosowa� inne wymagania normowe 
dla swoich wyrobów).  
Prefabrykaty betonowe mog� spełnia� wymagania w/w normy lub aprobaty technicznej. Dopuszcza si� wykonanie indywidualnej 
dokumentacji dla wyrobu z zachowaniem wymaga� ustawy o wyrobach budowlanych. 
W przypadku opracowania takiej dokumentacji wzoruj�cej si� na prefabrykatach  opatentowanych , wszelkie konsekwencje wynikaj�ce 
z naruszenia praw patentowych ponosi Wykonawca.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

• Kraw��niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj�ce chodniki dla pieszych, pasy 
dziel�ce, wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe. 

• Obrze�a betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dwustronnie 
ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s�: 
− kraw��niki betonowe i obrze�a (oporniki) betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004,  
− piasek  do zapraw ( je�li zaprawa b�dzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz podsypka piaskowa 

(wg PN-EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw), 
− cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem  klasy nie 

mniejszej ni�  CEM I 32,5 R odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN-197-1:2002, 
− ew. zaprawa cementowa gotowa (była marka M12) PN-85/B-04500,  
− woda wg PN-EN 1008:2004, 
− beton C12/15 do wykonania ławy pod kraw��niki i obrze�a  wg PN-EN 206-1:2003, 
− styropian gr. do 1cm (dylatacja ławy pod kraw��niki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa 

asfaltowa 
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2.3.1 Kształt i wymiary 

Obrze�a betonowe powinny posiada� nast�puj�ce cechy fizykomechaniczne  
  

− dopuszczalne odchyłki płasko�ci i prostoliniowo�ci – wg tablicy 1 PN-EN 1340:  
− odporno�� na �cieranie  – klasa 4(I) 
− odporno�� na zamra�anie/rozmra�anie  – klasa 3(D) 
− wytrzymało�� na zginanie – klasa 1 (S) 
− odporno�� na po�lizg/po�lizgni�cie – zadowalaj�ca  
− trwało�� ( ze wzgl�du na wytrzymało��) - zadowalaj�ca 

Zalecana długo��:l=100cm (±1%z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 4mm i nie wi�cej ni� 10mm) 
 b= 8 lub 10 cm (±5% z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 10mm) 
                              h= 30cm lub 25 cm (±5% z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni�  
                             10mm) 
                              powierzchnia (±3% z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni�3 mm i nie wi�cej ni� 5mm 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie obrze�y oceniana jest zgodnie z zał�cznikiem J normy  PN-EN 
1340.  Zgodno�� elementów ocenianych na podstawie w/w zał�cznika powinna by� ustalona o ile nie ma 
znacz�cych ró�nic tekstury, zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez producenta a 
zatwierdzonymi przez odbiorc�. Powierzchnie obrze�y betonowych powinny by� płaskie, bez rys, p�kni�� i 
ubytków betonu. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste.  

2.3.3. Składowanie 

Obrze�a betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych odpowiednio 
posegregowanych  
Obrze�a betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

2.4. Kraw��niki   betonowe – nowe  

2.4.1. Kształt i wymiary  

• l=100cm (±1%z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 4mm i nie wi�cej ni� 10mm) 
• b=  15 cm   (±5% z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 10mm) 
• h= 30cm lub inne, c,d  (±5% z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 10mm) 
• powierzchnia (±3% z dokładno�ci� do milimetra nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 5mm 

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne 
Jak dla obrze�y, przy czym wytrzymało�� na zginanie  powinna by�  klasy 2 (T). 

2.4.3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

     Jak dla obrze�y.  

2.4.4.  Składowanie 

     Jak dla obrze�y. 
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2.5. Materiały na ławy  

Do wykonania ław betonowych  nale�y stosowa� odpowiednio beton klasy C 12/15 klasy ekspozycji  XO 
wg PN-EN 206-1, konsystencja g�stoplastyczna. 
Zało�ono zakup  i dowóz betonu zatwierdzonego przez In�yniera  z betoniarni wskazanej przez Wykonawc�.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t  

  Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
− wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 
− sprz�t do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ew. wózki widłowe  
− łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprz�t brukarski   
− osprz�t do koparki typu szczypce – do układania kraw��ników najazdowych profilowanych 
− inny je�li wykonawca uzna za niezb�dny do ustawienia kraw��nika i obrze�y 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw��ników, obrze�y,  

 W/w materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi, uło�one pionowo na paletach. 
Materiały powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej 
warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu i betonu powinien si� odbywa� w samochodach zamkni�tych lub pod przykryciem w 
celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem b�d� zawilgoceniem – w zale�no�ci od warunków 
atmosferycznych.  
 Piasek na zapraw� mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  

5. WYKONANIE ROBÓT- 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  i poszczególnych warstw podbudowy 

Je�eli zajdzie konieczno�� wykonania koryta pod ławy (gdy� w wi�kszo�ci kraw��niki, obrze�a s� układane 
w obr�bie wykonanych wcze�niej robót ziemnych) to nale�y je wykonywa� zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora – w miejscach gdzie nie ma wcze�niej wykonanego koryta. 
W przeciwnym razie wska�nik powinien wynosi� min 1,0.   
Wymagania dla podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej podano w odr�bnych specyfikacjach.   
Na przygotowanym podło�u nale�y uło�y� i zag��ci� warstw� odcinaj�c� z piasku o o grubo�ci i w 
miejscach  podanych w dokumentacji technicznej.   

5.3. Wykonanie ław 

 Ławy nale�y wykona� zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej 
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 Ławy betonowe wykonuje si� bez szalowania ( wyj�tek stanowi� ławy pod �cieki bez „oparcia”) a ławy 
betonowe z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w korycie 
powinien by� wyrównywany warstwami.  

Przy uło�eniu betonu pod kraw��niki nale�y stosowa� co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
przekładkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysoko�ci ławy, styropian uło�ony na całej 
szeroko�ci ławy) Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego materiału (np. emulsje bitumiczne, paski 
papy) po uzgodnieniu z In�ynierem Budowy. Szalunek mo�na wykona� z desek, akr lub innych 
zaakceptowanych przez In�yniera Budowy.   
Warstw� wyrównawcz� wykonuje si� w jednej warstwie. Natychmiast po rozło�eniu i wyprofilowaniu 
mieszanki nale�y rozpocz�� jej zag�szczanie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna mie�
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d. 
 Wilgotno�� mieszanki betonu podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z 
tolerancj� + 10% i - 20% jej warto�ci. 
Ław� nale�y piel�gnowa� w zale�no�ci od warunków atmosferycznych;  
a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego lub geowłóknin�, uło�on�

na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczon� przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
b) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wod� przez okres 7 do 10 dni, 
c) przykrycie warstw� piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 
d) polewanie wod� przez 7-10 dni  

e) Mo�na zastosowa� inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z In�ynierem Budowy.   

Roboty zwi�zane z wbudowaniem kraw��ników na ławie betonowej z oporem winny by� wykonywane w 
okresie wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� 5 stopni Celsjusza. 

5.4. Ustawienie kraw��ników betonowych 

5.4.1.  Zasady ustawiania kraw��ników 

• �wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) kraw��ników podano w dokumentacji 
projektowej. 

• Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si� jednocze�nie z wykonaniem ławy betonowej i 
uło�eniem podsypki piaskowo- cementowej  

5.4.2  Wypełnianie spoin 
Kraw��niki nale�y układa� na styk a spoiny kraw��ników nie mog� przekracza� szeroko�ci 0,5 cm.  

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypełniania. Na łukach o promieniach poni�ej 20 m zastosowa�
kraw��niki łukowe. W przypadku promieni wi�kszych mo�na zastosowa� kraw��niki ci�te na miejscu 
budowy (max dł. kraw��nika 0,50 m ), spoiny mi�dzy kraw��nikami (na łukach nie powinny przekracza�  
1,0 cm) – nale�y wypełni� zapraw� na bazie cementu najlepiej mrozoodporn� o znacznej odporno�ci na 
nacisk kół pojazdów  zatwierdzonym prze In�yniera ewentualnie za zgod� In�yniera.  

Spoinowanie nale�y równie� wykona� na łukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi 
dylatacja, je�li ta pokrywa si� w linii prostej ze spoin� mi�dzy kraw��nikami. Spoiny przed zalaniem zapraw�
nale�y oczy�ci� i zmy� wod�.  
Po zalaniu w miejscu spoin kraw��niki nale�y oczy�ci�.   

W obu przypadkach do wypełniania spoin mo�na zastosowa� materiały gotowe odporne na zmiany 
temperatury, o dobrej przyczepno�ci i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po 
uzgodnieniu z In�ynierem Budowy.  

Ewentualne kraw��niki najazdowe nale�y układa� ze spoin� 5mm – w przypadku tych kraw��ników nie 
nale�y wypełnia� spoin zapraw�.  

5.5. Ustawienie obrze�y  

5.5.1. Zasady ustawiania obrze�y 
Obrze�a ustawi�  ze „�wiatłem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zako�czeniu prac opór i ław�

nale�y piel�gnowa� w zale�no�ci od warunków atmosferycznych: przysypanie piaskiem i nawil�anie w 
okresie upałów; przykrycie geowłóknin� lub innym materiałem w okresie zimowym. Nie nale�y układa�
obrze�y w temp. poni�ej 5 stopni Celsjusza.  

5.5.2 Wypełnianie spoin 
Spoiny nie powinny przekracza� 5 mm. Przy szczelinie wi�kszej ni� 0,5 (np. przy łukach )zastosowa�

wypełnienie zapraw� cementowo – piaskow� (1:2) lub jak w przypadku kraw��ników do wypełniania spoin 
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mo�na zastosowa� materiały gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepno�ci i odpowiednio 
wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po uzgodnieniu z In�ynierem Budowy. Spoiny przed zalaniem 
zapraw� trzeba oczy�ci� na pełn� gł�boko�� i zmoczy� wod�.  
Spoiny musz� by� wypełnione na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Uwaga. Poni�ej podano  zalecane kontrole i badania materiałów oraz kontrol� wykonanych robót. 
 Oznacza to, �e o rodzaju, sposobie i/ lub konieczno�ci  przeprowadzonych bada� decyduje In�ynier 
Budowy. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

6.2.1. Badania elementów betonowych 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi� wyniki bada� materiałów (wg 
dokumentów dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia kraw��ników betonowych, 
obrze�y In�ynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu. Pomiary długo�ci i 
gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 
mm,  
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy u�yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów 
wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 
mm. 
Sprawdzenia wygl�du zewn�trznego, kształtu i wymiarów Wykonawca dokonuje na wniosek In�yniera. 

6.3. Badania w czasie robót 

Poni�ej podano minimalny zakres bada�, które powinny by� przeprowadzone podczas trwania robót.  

O konieczno�ci, rodzaju i cz�stotliwo�ci bada� decyduje In�ynier Budowy.  

6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod ław�
Zag�szczenie podło�a pod ław� oraz podsypki powinno by� zgodne z pkt 5.2. z cz�stotliwo�ci� 1 raz na 
200mb.  

6.3.2.  Sprawdzenie ław pod kraw��niki(obrze�a) i ustawienia kraw��ników(obrze�y) 

 Przy wykonywaniu ław badaniu powinny podlega�: 
a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�. 
 Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. Dopuszczalne 

odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy. 
b) Wymiary i zag�szczenie ławy. 
 Wymiary i zag�szczenie ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynosz�: 
• dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej, 
• dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej. 

Przy ustawianiu kraw��ników i obrze�y  nale�y sprawdza�:

• dopuszczalne odchylenia linii elementów betonowych w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 2 
cm na ka�de 100 m ( dla obrze�y ± 5 cm) ustawionego elementu, 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 2 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika  (dla obrze�a ± 1 cm), 

• równo�� górnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch punktach na 
ka�de 100 m elementu, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� elementu i 
przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 
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Badanie wła�ciwo�ci składników mieszanki betonowej jak i wła�ciwo�ci samej mieszanki nale�y do zada�
Producenta i winna by� zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powołanych.  

W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykona�: 
• badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001 – na zlecenie In�yniera,  
• oznaczenie wytrzymało�ci na �ciskanie betonu  -min. 1 seria po 3 próbki na 1km ustawionych obrze�y i 

kraw��ników   wg  PN-EN 12390-3:2001 i/lub wg PN-EN 12504-1:2001, 
• oznaczenie nasi�kliwo�ci betonu – w przypadkach w�tpliwych, 
• oznaczenie mrozoodporno�ci – na zlecenie In�yniera.  

Uwaga. Na budowie  badanie konsystencji mieszanki  mo�na przeprowadzi� dowolnie jedn� z wybranych 
metod:  
- opad sto�ka S 
- Vebe V 
- stopie� zag�szczalno�ci  

Nie jest wymagana zgodno�� wyboru metod badanie konsystencji i wytrzymało�ci na budowie z  
metodami bada� mieszanki przez producenta. 

6.3. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych ławy z betonu  

6.3.1. Zalecana cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podaje  tablica ni�ej. 

Lp. 
Wyszczególnienie bada� i pomiarów Zalecana minimalna cz�stotliwo��  

bada� i  pomiarów 
Tolerancja 

w stosunku do projektu  

1 Szeroko��  2 razy na 100m ławy +10 cm, −5 cm. 

2 Równo�� podłu�na ( łata 4m) 
jw Nie powinny przekroczy� 1 cm  

3 Równo�� poprzeczna (łata 4m) 

4 Spadki poprzeczne*)
± 0,5 %. 

7 Grubo�� warstw 2 razy na 100m   ± 1 cm, 

Po wykonaniu ław i ustawieniu kraw��ników In�ynier powinien przeprowadzi� wizualn� kontrol� wykonanych 
prac, głównie trwało�ci ławy, jej grubo�ci  i  piel�gnacji.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

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

Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla kraw��nika, obrze�a, - 1m 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci i rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwi�zanych w wykonaniem zadania okre�lonego w 
przedmiotowej specyfikacji w tym czynno�ci uj�te w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach 
umowy.  



D-08.01.01 Kraw��niki i obrze�a   

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Z�bkowicach �l�skich 

97

9.2. Zakres robót 

Ustawienie 1m kraw��nika betonowego (wystaj�cego, wtopionego, obni�onego, najazdowego itp) obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ław�, uło�enie ew. podsypki z piasku, zag�szczenie, 
− wykonanie szalunku ( monta� i demonta� szalunku), 
− wykonanie ławy i dylatacji, uło�enie podsypki paskowo-cementowej  
− ustawienie kraw��ników lub prefabrykatu* 
− piel�gnacja ław betonowych 
− zalanie spoin zapraw� cementowo- piaskow�, wyczyszczenie kraw��ników po zalaniu spoin  
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

* w przypadku prefabrykatu nale�y doliczy� wszelkie koszty zwi�zane np. z wykonaniem ewentualnej 
dokumentacji indywidualnej  

Ustawienie 1m  obrze�a obejmuje nast�puj�cy zakres robót:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- zakup i dowiezienie materiału na budow�
- ew. wykonanie rowka, uło�enie podsypki z piasku 
- monta� i demonta� szalunków, uło�enie ławy, uło�enie podsypki piaskowo – cementowej   
- zag�szczenie odpowiednich warstw 
- wbudowanie obrze�y i ich ew. spoinowanie  
- obsypanie gruntem  
- uprz�tniecie terenu wykonywania robót 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� podanych w ST  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1340 :2004 Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada�
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego 

u�ytku 
PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni� ulepszon�.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-x Badania Mieszanki Betonowej 
Poszczególne cz��ci dotycz�: 
1- pobieranie próbek 
2-badanie konsystencji metod� opadu sto�ka 
3- jw. lecz metod� Ve-Be 
4- jw. lecz metod� oznaczenia stopnia zag�szczalno�ci 
5- jw. lecz metod� stolika rozpływowego 
6- g�sto��
7- badanie zawarto�ci powietrza 

PN-EN 12390-x Badania betonu 
Poszczególne cz��ci dotycz�
1- kształty i wymiary próbek 
2- piel�gnacja próbek 
3- wytrzymało�� próbek na �ciskanie 
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4- wymagania dla maszyn wytrzymało�ciowych 
5- wytrzymało�� próbek na zginanie 
6- jw. lecz na rozci�ganie 
7- g�sto�� betonu 
8- gł�boko�� penetracji wody 

PN-EN 12504-1:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymało�ci 
na �ciskanie 

Uwaga  
O zastosowaniu norm mo�na przeczyta� w ST D 00.00.00  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D - 07.02.01 

• Oznakowanie pionowe  
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1. WST�P 

Ilekro� w tek�cie b�dzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) b�d� o szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) b�d� o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) nale�y przez to rozumie� Specyfikacje 
Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania szczegółowe dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
wymienionych w pkt. 1.3 projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Ciasnej w 
Z�bkowicach �l�skich. 

  
1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu nast�puj�cych robót: 

• ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (równie� demontowanych na czas  
  budowy je�eli zajdzie konieczno�� tymczasowego demonta�u) z wykonaniem fundamentów,  

• przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków 
• demonta� i monta� słupków oraz zdj�cie tablic i ich monta�  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Tarcza znaku - płaska powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo�e by 
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi 
zapewniaj�cymi jako�� i trwało�� znaku. 

Lico znaku - przednia cz��� znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesion� tre�ci�, 
wykonan� technik� druku sitowego, wyklejan� z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowe (wykonane jest z materiału 
o odbiciu powrotnym - współdro�nym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - ka�dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysi�gniki, bramy, 
wsporniki itp.) gwarantuj�cy przenoszenie obci��e� zmiennych i stałych działaj�cych na konstrukcj� i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 

Znak pionowy - składa si� z lica, tarczy z uchwytem monta�owym oraz z konstrukcji wsporczej. 

Znak nowy - znak u�ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi�cy od daty 
produkcji. 

Znak u�ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłu�szy ni� 3 miesi�ce od 
daty produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� i 
ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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Dopuszczone do stosowania s� wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.  
Ka�dy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiada� aprobat�
techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. 

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog� by wykonane jako:  
− prefabrykaty betonowe,  
− z betonu wykonywanego "na mokro",  

− z betonu zbrojonego,  

− inne rozwi�zania zaakceptowane przez In�yniera. 
Zało�ono �e cokoły  b�d�  wykonywane z betonu  klasy nie ni�szej ni�C12/15: 
W przypadku braku wymiarów ław w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest odpowiedzialny za takie 
posadowienie elementów  aby zapewni� ich stabilno�� (sztywno��). Min. gł�boko�� posadowienia słupka 
oznakowania -0,8m o przekroju co najmniej 40x40 .  

2.3 Znaki drogowe 

Znaki drogowe powinny spełnia� wymagania normy PN-EN 12899:1 2010.  
Znaki i tablice drogowe wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginan� kraw�dzi - lica znaków 

wykonane z folii odblaskowej typu II - symbole znaków typowych nanoszone technik� sitodruku. Folia 
stosowana do znaków pionowych powinna posiada� znak bezpiecze�stwa B lub CE. 
Wymiary znaków drogowych nale�y przyj�� zgodnie z dokumentacj� projektow�

Tarcze znaków powinny by� wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,25 mm natomiast 
tablice o powierzchni >1m2 powinna by� wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,50 mm 
Tarcze na odwrotnej stronie znaków powinny mie� barw� szar�. 
Zamocowanie znaków nale�y wykona� poprzez uniwersalny uchwyt przymocowany do tarczy znaku, z 
mo�liwo�ci� regulacji. 

                                      

2.4 Słupki 

Rury stalowe ze szwem  lub bez szwu ocynkowane ogniowo do monta�u oznakowania zwykłego 
powinna  wynosi� nie mniej ni� 70 �m powłoki cynkowej.  
Do mocowania znaków nale�y stosowa� rury o �rednicy nie mniej ni� 60 mm. Słupki do znaków powinny by�
ocynkowane oraz zabezpieczone od góry korkiem z tworzywa sztucznego (lub inny zwyczajowo przyj�ty 
sposób) od dołu wyposa�one w tzw. „w�sy kotwi�ce” z blachy stalowej ocynkowanej w kształcie ceownika 
lub jako profil zamkni�ty.  
  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego 

Roboty zwi�zanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego w zale�no�ci od wielko�ci 
oznakowania mog� by� wykonane r�cznie lub przy u�yciu dowolnego sprz�tu mechanicznego, 
zaakceptowanego przez In�yniera.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

 Transport materiałów powinien si� odbywa� �rodkami transportowymi w sposób uniemo�liwiaj�cy ich 
przesuwanie si� w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�: lokalizacj� znaku, tj. jego odległo�� od kraw�dzi 
jezdni lub miejsc postojowych. Lokalizacja znaków winna by� zgodna z projektem.  
Fundamenty do osadzenia słupków powinien mie� gł�boko�� co najmniej 80 cm i wymiary min. 40x40cm.  
Nale�y zwróci� uwag� na odpowiednie zag�szczenie betonu w fundamencie.  Grunt lub kruszywo z wykopu 
w zale�no�ci od miejsca ustawienia znaku, nale�y wywie�� i zeskładowa� (zutylizowa�) lub rozplantowa� w 
obr�bie znaku usytuowanego w ziele�cu.  Przy usytuowaniu znaku w nawierzchni z kostki nale�y tak 
odbudowa� nawierzchni� aby w obr�bie słupka nie było zapadni�� nierówno�ci, ubytków.   
Wysoko�� umieszczenia znaku powinna by� dostosowana do rodzaju drogi lub ulicy ( kraw�d� dolna tarczy 
minimum 2 m od nawierzchni). Nad chodnikiem wysoko�� umieszczenia tarczy winna wynosi�  2,5 m. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

• odchyłka od pionu, nie wi�cej ni� ± 1 %, 

• odchyłka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ± 2 cm, 

• odchyłka w odległo�ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni nie wi�cej ni� ± 5 cm, przy zachowaniu 
minimalnej odległo�ci umieszczenia znaku.  

Tarcza znaku musi by� zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo�liwiaj�cy jej przesuni�cie 
lub obrót. Poł�czenie konstrukcji wsporczej z tablic� informacyjn� i znakiem drogowym wykona� przy 
pomocy uniwersalnych uchwytów, do znaków i tablic drogowych.  

Materiał i sposób wykonania poł�czenia tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz� musi umo�liwia�, przy 
u�yciu odpowiednich narz�dzi, odł�czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres u�ytkowania 
znaku. 
Na obszarach, na których wyst�puj� cz�ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si� stosowanie elementów 
zł�cznych o konstrukcji uniemo�liwiaj�cej lub znacznie utrudniaj�cej ich rozł�czenie przez osoby 
niepowołane. 

Tarcza znaku składanego musi wykazywa� pełn� integralno�� podczas najechania przez pojazd w 
ka�dych warunkach kolizji. W szczególno�ci - �aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo�e si� od niej 
odł�cza� w sposób powoduj�cy nara�enie kogokolwiek na niebezpiecze�stwo lub szkod�. 

Nie dopuszcza si� zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj�cy 
bezpo�redniego przeprowadzenia �rub mocuj�cych przez lico znaku. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci robót obejmuje: 

− badania jako�ci materiałów pod wzgl�dem zgodno�ci z ST, 

− prawidłowo�� wykonania znaków i tablic drogowych - zgodno�� z rozporz�dzeniem 
"Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze�
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"- zał�cznik nr 1-4 do 
rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

− pod wzgl�dem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa, 

− prawidłowo�� wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych i 
znaków, 

− prawidłowo�� wykonania wykopów pod fundamenty znaków, 

− prawidłowo�� wykonania fundamentów i poł�czenia słupków z  fundamentem. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka  przedmiarowa i obmiarowa 

Jednostk� obmiarowi i przedmiarow�  jest: 
szt. (sztuka) lub komplet (kpl) -  dla  zawieszenia tarczy, ustawienia słupka do znaku, lub demonta�u 
wymienionych elementów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót oznakowania pionowego i innych elementów  dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZ�CYCH I TYMCZASOWYCH 

9.1  Ogólne ustalenia dotycz�ce punktu 
Ogólne ustalenia dotycz�ce w/w punktu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwi�zanych z wykonaniem zadania okre�lonego w 

przedmiotowej specyfikacji w tym wszystkie czynno�ci uj�te w ST (dot. równie� odbudów nawierzchni w 
obr�bie oznakowania), Dokumentacji Projektowej, PZJ oraz okre�lonych w wymogach formalno – prawnych 
oraz zakup materiału.  

Cena ustawienia 1 szt  słupka stalowego obejmuje: 

• Roboty przygotowawcze 

• Wytyczenie miejsca ustawienia, rozbiórka  nawierzchni w niezb�dnym zakresie. 

• Wykonanie rowka, usuni�cie  urobku wraz z wywozem i ew. utylizacj�

•  Ustawienie słupka 

• Wykonanie i piel�gnacja  fundamentu  

• Obsypanie fundamentu i zag�szczenie  

• Odbudowa nawierzchni w obr�bie  słupka, 

• Kontrola ustawienia  oznakowania 

• Uprz�tni�cie terenu  

Cena zawieszenia  1 szt tarczy oznakowania obejmuje: materiał i monta� tarczy na słupku   

Cena demonta�u  1szt słupka obejmuje:  rozbiórka nawierzchni  ( w przypadku gdy demonta� nast�puje w 
miejscu poza pasem robót) ,odkopanie, zdemontowanie ,oczyszczenie usuni�cie fundamentu 
 ( wywóz gruzu +składowanie), zasypanie  i zag�szczenie  wykopu gruntem, odtworzenie nawierzchni je�eli 
jest konieczne, kontrola wykonanych robót , przechowanie na czas robót  

Demonta� tablicy obejmuje: zdemontowanie, oczyszczenie, konserwacja ( je�eli stan oznakowania tego 
wymaga), przechowanie na czas robót wszystkich elementów  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

- "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze�  
   bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" – zał�cznik 
   nr 1-4 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

- PN-EN 12899-1      Pionowe znaki drogowe. Cz.1: Znaki stałe. 

- PN-EN 206-1:2003 Beton Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

- PN-H-74243:1992/Az1:1996  –  Rury stalowe ze szwem precyzyjne 

- PN-EN 10305-2:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cz��� 2: Rury ze szwem  

  ci�gnione na zimno.  

- DIN 2393    Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwy�szonej dokładno�ci. 

 PN-EN ISO -1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na �eliwo i stal metod� zanurzeniow� -- Wymagania i    metody bada�. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z monta�em urz�dze� małej architektury. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wyko�czeniowych zwi�zanych z monta�em urz�dze� 
 zgodnie z dokumentacja projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej ST, s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami i okre�leniami zawartymi w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
Materiały u�yte do wykonania robót budowlanych powinny spełnia� warunki okre�lone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiada� 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, nale�y stosowa� materiały zgodnie z dokumentacj� projektow�, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
- ławki parkowe zgodnie z projektem; 
- kosze zgodnie z projektem; 
 
 
3. Sprz�t 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
4. Transport 
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Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Proponuje si� u�y� nast�puj�cych �rodków transportu: 
· samochód dostawczy; 
 
5. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1.Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
5.2. Do wykonania monta�u nale�y przyst�pi� po wykonaniu podbudowy oraz wszystkich 
prac przygotowawczych. 
 
5.4. W celu wykonania monta�u, nale�y wykona� nast�puj�ce prace: 
· wykonanie monta�u urz�dze� małej architektury/ilo�� zgodna z przedmiarem/ - kpl; 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola jako�ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada� �wiadectwa jako�ci producenta i uzyska� 
akceptacj� inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jako�ci robót. 
Kontroli podlega: 
· zgodno�� z dokumentacj� techniczn� miejsc monta�u; 
· trwało�� monta�u; 
· wygl�d zewn�trzny zamontowanych elementów; 
· liniowo�� zamontowanych elementów; 
Jednostk� obmiaru jest: 
· m2/szt/mb monta�u urz�dze�. 
 
7. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne . 
Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Monta�owych, oraz dok. techniczn�. 
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1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z zało�eniem trawnika. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót zwi�zanych z zało�eniem trawnika, zgodnie z 
dokumentacja projektow�. 
W ramach inwestycji przewiduje si� wykonanie: 
- zało�enie trawnika; 
- posadzenie drzew i krzewów. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej ST, s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami i okre�leniami zawartymi w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustaw� Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budow�. 
Przed przyst�pieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt wła�ciwemu organowi, na 30 dni 
przed zamierzonym terminem rozpocz�cia robót. 
 
2. Materiały 
 
Materiały u�yte do wykonania robót budowlanych powinny spełnia� warunki okre�lone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiada� 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych dotycz�cych zagospodarowania terenu, nale�y stosowa� materiały zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
· humus pod ziele�; 
· nasiona traw; 
· nawozy mineralne; 
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· drzewa li�ciaste; 
· �ywopłot; 
 
 
3. Sprz�t 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Sprz�t budowlany powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologi� zało�on� w dokumentacji projektowej, do wykonania trawnika 
proponuje si� u�y� nast�puj�cego sprz�tu: 
· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich i zwałowania; 
· łopaty; 
· grabie; 
· linki, kołki do wytyczania; 
· poziomica; 
 
4. Transport 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Proponuje si� u�y� nast�puj�cych �rodków transportu: 
· samochód skrzyniowy 
· wywrotka 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
5.1.1. Przygotowanie terenu pod ziele�. 
W miejscach wykonania trawników rozło�y� warstw� ziemi urodzajnej o grubo�ci 15 cm. W 
miar� mo�liwo�ci nale�y wykorzysta� ziemi� urodzajn� zdj�t� z pasa realizacyjnego robót i 
zło�on� na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nale�y ja zakupi�. 
Grunt nale�y ujednolici� przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzy�owe. 
 
5.1.2. Wykonanie i piel�gnacja trawników. 
Trawy wysiewa� w zasadzie przez cały okres wegetacji tj. od pocz�tku kwietnia do wrze�nia, 
jednak najlepsze rezultaty osi�ga si� wysiewaj�c nasiona w sierpniu gdy panuj� optymalne 
warunki ich kiełkowania ( odpowiednia temperatura i wilgotno�� gleby). Dobrze udaj� si� 
równie� siewy w okresie wiosennym, szczególnie w przypadku rejgrasu angielskiego, który 
kiełkuje najszybciej w 5 - 15 dni. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest 
wysiew r�czny, w dwa krzy�uj�ce si� kierunki. Trawy wysiewa� podczas bezwietrznej 
pogody i przy du�ej wilgotno�ci powietrza. Wysiewane nasiona nale�y przykry� ziemi�. 
Najcz��ciej wykonuje si� to poprzez przemieszanie wierzchniej warstwy podło�a na 
gł�boko�� 3 cm bron� posiewan�, kolczatk� b�d� grabiami. Przykrycie nasion warstw� ziemi 
daje lepszej jako�ci muraw�. 
Zu�ycie nasion wynosi �rednio 25 g/m2 na terenie płaskim a na skarpowym 30 g/m2 . 
Trawniki nale�y piel�gnowa� przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w 
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czasie zakładania trawnika oraz w okresie do zako�czenia robót. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
5.2.1. Przygotowanie terenu pod ziele� 
Po zako�czeniu budowy zebra� zanieczyszczenia i wywie�� na wysypisko. W celu 
przygotowania terenu pod ziele� nale�y: 
· roz�cieli� minimum 10 cm warstw� ziemi �yznej. Prawidłowy odczyn gleby powinien 
waha� si� w granicach pH 5,5 – 6,5. 
· roz�cieli� 2 cm warstw� mieszanki torfu z nawozami mineralnymi. 
· pod drzewa i krzewy nale�y wykopa� doły o �rednicy 50 – 70 cm, zaprawi� je do połowy 
gleb� urodzajn�; 

5.2.2. Trawniki 
Ze wzgl�du na małe powierzchnie trawnika i niekiedy płytkie usytuowanie uzbrojenia terenu 
nale�y wykona� trawniki dywanowe. 
Zalecana mieszanka traw: 
· kostrzewa ró�nolistna – Festuca heterohylla - 45% 
· rajgras angielski – Lolium parenne „Gazon” - 20 % nie wi�cej ni� 20% 
(ekspansywno��). 
· wiechlina ł�kowa – Poa pjratensis „Alicja” - 35 % 
Razem 100 % 
Trawniki zakłada� r�cznie siewem z wysiewem nawozów mineralnych. Zu�ycie mieszanki 
traw w ilo�ci 20 – 30 kg na 100 m2 powierzchni trawnika. 
 
5.2.3. Drzewa i krzewy 
Zaleca si� stosowanie ro�lin kupowanych w pojemnikach. Ilo�ci sadzonych drzew i krzewów zgodnie z 
dokumentacj� projektow�.  
Drzewa i krzewy sadzi� r�cznie, w uprzednio przygotowanych dołkach. Drzewa dodatkowo 
zabezpieczy� poprzez usztywnienie i podwi�zanie do trzech palików dla ka�dego drzewa. 
 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola jako�ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada� �wiadectwa jako�ci producenta i uzyska� 
akceptacj� inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jako�ci robót. 
Kontrola jako�ci wykonania robót, polega na zgodno�ci wykonania robót z dokumentacja 
projektow� i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci , podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Kontroli podlega wykonanie: 
· roz�cielenia ziemi urodzajnej; 
· wykonania trawników; 
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· sadzenie drzew i krzewów 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
Jednostk� obmiaru jest: 
· dla wykonania trawników i nasadze� na podstawie dokumentacji projektowej 
i pomiaru w terenie – szt/m2 

 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 
Odbiorowi podlega zało�enie trawnika i nasadzenia. 
Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Monta�owych. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
 
9.1. Ogólne zasady płatno�ci, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 

9.2. Zgodnie z dokumentacj�, nale�y wykona� zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót, w oparciu o wyniki 
bada� i pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
· prace pomiarowe i pomocnicze, 
· transport wewn�trzny w obr�bie budowy 
· zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów ł�cznie z ziemi� urodzajn� 
(poza t� ziemi� urodzajn�, która b�dzie pobrana z hałd zło�onych na odkładzie), w 
ilo�ci przewidzianej w specyfikacji, 
· spulchnianie gruntu na gł�boko�� 20 cm, 
· pokrycie miejsc obsadze� humusem grubo�ci 15 cm, 
· rozsianie nawozu; 
· obsianie zahumusowanych powierzchni z uklepaniem i uwałowaniem obsianej 
powierzchni, 
· piel�gnacja trawnika do zako�czenia budowy; 
· sadzenie drzew i krzewów 
· uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót. 
· dzier�awa i eksploatacja sprz�tu 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
10.1. Normy : 
 
PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83. 
Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre�lenia. 
 
PN-R-65023:1999 
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Materiał siewny. Nasiona ro�lin rolniczych. 
 
PN-87/R-67022  
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste. 
 
10.2. Warunki bezpiecze�stwa pracy przy robotach, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne. 


