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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SPIS TREŚCI 

Nr Tytuł Strona 

OST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
5 

SST-00.01 
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ  

SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI  POWYKONAWCZEJ  DROGI 

Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

30 

SST-00.02 
ŚCINANIE I KARCZOWANIE 

DRZEW I KRZEWÓW 

Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

39 

SST-00.03 ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

44 

SST-00.04 POMOSTY PŁYWAJĄCE 

Kod CPV: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 

58 

SST-00.05 ROBOTY BETONOWE 

Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie 

64 

SST-00.06 
UMOCNIENIE BRZEGU I SKARP KANAŁU (ROBOTY 

HYDROTECHNICZNE) 

Kod CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

79 

SST-00.07 
OGRODZENIE GABIONOWE 

Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

88 

SST-00.08 
MURKI I MEBLE GABIONOWE 

Kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

95 

SST-00.09 IZOLACJE 

Kod: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
102 

SST-00.10 
MAŁA ARCHITEKTURA 

Kod CPV: 34928210-3 Wiaty drewniane 

Kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

107 

SST-00.11 MONTAŻ OZNAKOWANIA I OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO 

Kod CPV: 34928430-1 Znaki nawigacyjne 
120 
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Nr Tytuł Strona 

SST-00.12 

NASADZENIA ZASTĘPCZE 

Kod CPV: 45111291 – 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Kod CPV: 45112210 – 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

Kod CPV: 45112700 – 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

Kod CPV: 45112710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Kod CPV: 45520000 – 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

Kod CPV: 77310000 – 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

126 

SST-00.13 

ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I RUROCIĄGU 

TŁOCZNYM SANITARNYM 

Kod CPV: 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

135 

SST-00.14 
OCHRONA  ISTNIEJĄCYCH  DRZEW 

W  OKRESIE  BUDOWY  DROGI 

Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
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SST-00.15 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

150 

SST-00.16 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

154 

SST-00.17 WARSTWA ODCINAJĄCA I WZMACNIAJĄCA Z GEOMEMBRANY 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
160 

SST-00.18 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
167 

SST-00.19 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
187 

SST-00.20 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWA  WIĄŻĄCA 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

198 

SST-00.21 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

210 

SST-00.22 NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
223 

SST-00.23 

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED 

SPĘKANIAMI SIATKĄ ZBROJENIOWĄ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH 

WSTĘPNIE PRZESĄCZANEJ ASFALTEM 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

236 

SST-00.24 USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW I OPORNIKÓW KAMIENNYCH 

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
242 
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SST-00.25 
ROBOTY ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE 

Kod CPV: 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

253 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST (ST-00.00) 

Specyfikacja techniczna ST-00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót i obejmuje projekt „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry 

Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania OST (ST-00.00) 

Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych OST (ST-00.00) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Wymagania Ogólne zawarte w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami 

Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej. 

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy jw. Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie ciągu komunikacyjnego, pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, 

 zagospodarowanie terenu elementami małej architektury;  

- realizacja altan piknikowych,  

- wiat,  

- ławek,  

- stanowisk wypoczynkowo – rekreacyjnych 

- stanowisk dla rowerów, 

- elementów gabionowych (siatkowo kamiennych) np. murki 

- ogrodzeń, palenisk, tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych 

itp., 

 umocnienie kamienne linii brzegowej rzeki Odry Zachodniej, 

 montaż pomostów pływających wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, 

 umocnienie skarp istniejącego kanału melioracji podstawowej „Autostrada” wraz z 

nadaniem mu wymaganych parametrów geometrycznych, 

 niwelacja terenu w zakresie wymaganym 
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 przebudowa sieci wodociągowej, 

 wykonanie nasadzeń zastępczych i uzupełniających, 

 wycinka drzew i krzewów, 

1.4. Określenia po6dstawowe 

Ilekroć w OST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkowa. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski, uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
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jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

podwykonawczymi. 

1.4.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2005r.nr 240, poz.2027 z późniejszymi 

zmianami): 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.16. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
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1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do osunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzę i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.33. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 10 

  
 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zm.). 

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.37. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.38. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

1.4.39. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.40. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.42. zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 
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1.4.43. cieku – woda (rzeki, potoki, strugi) płynąca stale, okresowo lub chwilowo w korycie 

naturalnym bądź sztucznym. 

1.4.44. urządzeniu wodnym – budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie 

wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające 

wody przed zanieczyszczeniem, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzenia 

ścieków do wody lub do ziemi oraz inne urządzenia służące do → korzystania z wód szczególnego. 

Przepisy ustawy Prawo wodne stosuje się również do tych budowli i urządzeń, które mogą być 

przyczyną szkodliwych zmian naturalnych przepływów wód lub stanów wód stojących i wód 

podziemnych albo w inny sposób wywierać szkodliwy wpływ na gospodarkę wodną. 

1.4.45. infiltracji – przedostawanie się (przesiąkanie) wód powierzchniowych oraz opadowych w głąb 

gruntu. 

1.4.46. spadku – stosunek pionowego do poziomego rzutu długości przewodu, rowu, cieku, etc. 

1.4.47. urządzeniu melioracji podstawowej – do urządzeń melioracji wodnych podstawowych 

zalicza się (zgodnie z art.71 Prawa Wodnego) 

1) budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, 

2) stopnie wodne, zbiorniki wodne, 

3) kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

4) rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, 

5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, 

6) stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych 

1.4.48. urządzeniu melioracji szczegółowej – zgodnie z art. 73 prawa wodnego, do urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych zalicza się, służące regulacji stosunków wodnych w celu 

polepszenia zdolności produkcyjnej gleby: 

1. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

2. drenowania, 

3. rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, 

4. stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, 

5. ziemne stawy rybne, 

6. groble na obszarach nawadnianych, 

7. systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

1.4.49. rowie - jest to sztucznie, ręcznie lub mechanicznie wykonane, podłużne zagłębienie w ziemi 

służące do zbierania nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do odbiornika. 

1.4.50. ciągu komunikacyjnym – wydzielony w terenie pas z umocnionym podłożem służący do 

komunikacji pieszej czy też jezdnej. 

1.4.51. przeszkodzie naturalnej – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.52. przeszkodzie sztucznej – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.53. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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1.4.54. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

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

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.56. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.57. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.58. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.59. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

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

nawierzchni. 

1.4.61. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.62. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.63. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.64. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

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

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

przemarzania. 

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

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

nawierzchni. 

1.4.70. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

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

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

korpus drogowy. 

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

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.73. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.74. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.75. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 
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współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na 

własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia.  

b) Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym również: 

 dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe), 

 instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały 

Zamawiającemu obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacja projektowa i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy 

oraz Robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca 

stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 

oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 

poręcze, barierki, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pieszych i samochodów Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w 

porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowna. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych 

robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie  

Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, 

inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien zapewnić, że żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie 

będą składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach 

(Dz. U. nr 62 z 2001r. poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 

zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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 Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych 

w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 

2001r. poz. 627). 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 

2010 r. Nr 109 poz. 719 wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.. w sprawie 

zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 raz z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

W szczególności zabrania się: 

 Rozniecania ognia w odległości 100 m od granicy lasu (z wyłączeniem miejsc wyznaczonych 

przez Zarządcę lasów), 

 Palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. 

Wszystkie Roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem: 

 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 

 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 

 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

muszą być spełnione następujące warunki: 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

o ruchu drogowym. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 

dojazdy do Placu Budowy.  
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na 

oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
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dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawce usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 

projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
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potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

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

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni 
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przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z osunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 

rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

  Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszą się do Polskich Norm (PN), norm europejskich 

(EN), przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako nieodłączna część i 

stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. Zastosowanie powinno 

mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że 

określono inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z 

Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez 

Polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z 

realizacją Robót w ramach Kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych samych 

warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych 

norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 

władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek 

sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego 

prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod oraz stale będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 
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10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290); 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164). 

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

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2016 

nr 0 poz. 191). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 nr 0 poz. 

460). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953). 

 10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.01) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia 

lokalizacji i punktów wysokościowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie 

lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania SST (ST-00.01) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST (ST-00.01) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót 

dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z realizacją przedsięwzięcia 

jak w punkcie 1.1 i obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów 

wysokościowych wchodzą: 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 

 wyznaczenie miejsc lokalizacji projektowanych obiektów, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 

 pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej 

wybudowanej drogi 

1.4. Określenia podstawowe 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej 

osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji 

projektowej. 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

Reper –  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego 

wysokość jest wyznaczona. 

Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 
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Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie 

związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST-00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 

5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale 

drewniane średnicy 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z 

Inżynierem. 

 Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami 

technicznymi G-1 i G-2. 

3. SPRZĘT 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, 

dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne".  

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu 

jakiegokolwiek środka transportu z zachowaniem przepisów drogowych i BHP. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne Zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

5.3. Prace przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 

 zapoznać się z zakresem opracowania, 

 przeprowadzić z Zamawiającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania 

prac, 

 zapoznać się z dokumentacją projektową, 

 zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi, 

 zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy, 

 przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych 

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i 

wytycznymi GUGiK. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 

tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 

terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
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tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 

do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

 Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami 

roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w 

terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak jest  takich punktów, repery robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4.3.  Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 

metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkcie 2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
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miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.4.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 

 Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z 

podziałem na: 

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w  ppkcie 3 oraz formę dokumentów 

należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w ST, czy dokumentację tę należy 

okazać Zamawiającemu do wglądu. 

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 

5.5.1. Zebranie materiałów i informacji 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego 

instrukcje dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 

Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej 

(poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca 

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 

Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 

a) klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do 

pomiarów  powykonawczych, 

b) rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

c) zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o 

wyniku pomiaru  powykonawczego. 

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 

W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów 

istniejącej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją 

opisów topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne 

rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz 

osnowy pomiarowej. 

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary 

inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy 
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zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż 

dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i 

skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z 

furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami, przekroje 

poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego. 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie 

pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną 

(kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy plotera. 

Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim 

akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie 

analogową). 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 

instrukcji 0-3 [4], z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację 

techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla 

ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać 

Zamawiającemu do wglądu. 

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 

Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące 

materiały: 

a) sprawozdanie techniczne, 

b) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.5.2, 

c) kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych w postaci  dysku i wydruku na papierze, 

d) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

e) kopie opisów topograficznych, 

f) kopie szkiców polowych, 

g) nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa 

realizowana jest  numerycznie, 

h) inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne”. 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna 

zapewniać możliwość  śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania 

nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne  etapy robót, 

– kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 

– przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, 

zgodnie z  wymaganiami podanymi w punkcie 5, 

– sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 

– Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km (kilometr) i ha 

(hektar). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. 

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej 

dla Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

 wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 

 ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według 

wymagań dokumentacji technicznej, 

 koszty ośrodków geodezyjnych. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami) 
 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

(GUGiK), Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.02) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wycinania i 

karczowania drzew i  krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego 

brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.02) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.02) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót 

dotyczących wycinania i karczowania drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia jak w 

punkcie 1.1. 

W zakres robót związanych z wycinanie i karczowaniem drzew i krzewów wchodzą: 

 ścinanie drzew i krzewów, 

 karczowanie drzew i krzewów, 

 wykoszenie porostów, 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne".  

Przy wycinaniu drzew i krzewów nie jest wymagane zastosowanie materiałów. Do 

zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania stosować szczelne okładanie deskami na 

całej powierzchni pnia a wysokość oszalowania winna wynosić ponad 150 cm. Oszalowanie winno 

być przymocowane do pnia paskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski należy stosować w 

odległości 50 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie płaszczyzna nie jest w 

stanie przylegać do pnia, np. na skutek skrzywień lub wypukłości, powstałą przestrzeń między pniem i 

deskami wypełnić torfem. 

3. SPRZĘT 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 
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Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem traw i porostów należy stosować: 

 kosiarki ręczne, 

 kosiarki zawieszone na ciągniku, 

 grabie i widły, 

 ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne".  

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Wykoszone trawy i porosty przewozić 

transportem ciągnikowym lub samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne". 

5.2. Ścinanie i karczowanie drzew i krzewów 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 

nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 

części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2 %. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, 

w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Poza miejscami wykopów doły po 

wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-00.04. „Roboty ziemne”.   
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 Ścinanie drzew należy prowadzić przy pomocy piły motorowej lub ręcznej. Ze ściętych drzew 

należy odciąć wierzchołki i gałęzie, odciągnąć je poza granice wykonywanych robót i  ułożyć w stosy. 

Dłużyce przetoczyć także poza granice robót i ułożyć na podkładach. Karczowanie pni po ściętych 

drzewach należy prowadzić koparką, spycharką lub ręcznie po wcześniejszym odrąbaniu grubych 

korzeni. Wydobyte karcze przemieścić poza pas robót i ułożyć w stosy. Miejsce odwozu karczy, 

gałęzi i dłużyc (na odl. do 2 km) należy uzgodnić z właścicielami  działek, w obrębie których rosły 

ścięte drzewa. Doły po karczowaniu drzew, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania 

wykopów, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu. Grunt 

należy zagęszczać ręcznie lub ubijakami spalinowymi.  

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 

robót. 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub 

w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 

po spaleniu, za zgodą Inspektora, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 

warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 

przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i 

zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani 

pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

5.3. Wykoszenie porostów 

Wykoszenie porostów i traw w pasie robót przewiduje się prowadzić ręcznie lub mechanicznie 

przy pomocy kosiarki zawieszonej na ciągniku. Porosty po wykoszeniu, zgrabić w pryzmy, a 

następnie załadować i przetransportować na składowisko wskazane przez Inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanej z wycinaniem i karczowaniem drzew i krzewów polega 

na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone ST-

00.03. „Roboty ziemne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z wykoszeniem porostów polega na wizualnej ocenie 

wykonania prac. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót związanych z wykonaniem wycinki i karczowania drzew i krzewów jest: 

 wycinka drzew – 1 szt.  

 wycinka krzewów – 1 ha 

 wykoszenia porostów – 1 m
2  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne”.  

Odbiór robót związanych z wycinaniem i karczowaniem drzew i krzewów obejmują roboty 

zanikowe i ulegające zakryciu tj. sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich 

zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne”. 

Cena usunięcia drzew i krzaków obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena wykoszenia porostów obejmuje: 

 wykoszenie porostów, traw i trzcinowisk, 

 wygrabienie porostów, 

 załadunek i transport na składowisko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.). 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.03) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych dla zadania pn: „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w 

miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.03) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.03) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy i obejmują: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład, 

 wykopy, 

 ukop i dokop, 

 nasypy, 

 rozplantowanie gruntu z wykopów, 

 zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

 mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 

 plantowanie terenu i skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 i są 

zgodne z  obowiązującymi polskimi normami i definicjami. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m, 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m, 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych czasie 

wykonywania wykopów,  

Wykopy fundamentowe – Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i 

roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki 

techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. 

wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.),  
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie 

z normą BN-77/8931-12 

Strefa obsypki rury - obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoża do wysokości określonej w 

projekcie, ponad lico góry rury, 

Strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w  ST-00.00. „Wymagania Ogólne”  pkt. 1.5. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i oznaczyć istniejącą 

infrastrukturę podziemną. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia, prowadzić należy ręcznie. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. 

„Wymagania Ogólne”   

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  

w dokumentacji projektowej oraz w PN-S-02205 :1998. 

Piasek średnioziarnisty przeznaczony na wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie i 

zasyp według PN-B-02481:1998. 

Tabela 1.Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 zestawiono w 

poniższej tabeli  

Lp

. 

Wyszczególnienie Jedn Grupy gruntów 

 właściwości  niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz nie 

gliniasty 

żwir 

pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

żużel nie 

piasek pylasty 

zwietrzelina 

gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 

ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, glina, glina 
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rozpadowy pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 15 

 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność bierna  m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskaźnik piask. 

WP 

  35 od 25 do 35  25 

 

2.3. Zasady wykorzystywania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów pod budowle powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów (z wyjątkiem podsypki, obsypki i 

wymiany gruntu). Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów (zasypywania wykopów 

obiektowych), odwiezione powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 

terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w umowie. 

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Grunty do wykonania podkładu (podłoża) pod obiekty 

Do wykonania podkładu należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe. Wymagania 

dotyczące mieszanek: 

 uziarnienie do 32 mm, 

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 

 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

 zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Grunt do zasypania wykopu 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia, roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. Dla wybranych 

budowli zasypkę wykopu stanowi mieszanka żwirowo-piaskowa o frakcji zawierającej się w 

przedziale 0-40 mm, o nierównym uziarnieniu D>5, warstwami grubości 15-30 cm, wskaźnik 

zagęszczenia 0,98 wg Proctora.    

Grunt do budowy nasypów powinien posiadać następujące właściwości: 

 max średnica ziaren     d < 120 mm, 

 wskaźnik różnoziarnistości    U >3, 

 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W < 40%, 

 zawartość części organicznych    I < 2%, 
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 pęcznienie pod wpływem wody   P <5 %, 

 możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

 odporność na rozpad     < 10 %. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00. „Wymagania Ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Wykonawca przystępujący do 

robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 spycharek gąsienicowych, 

 koparek gąsienicowych podsiębiernych i chwytakowych, 

 samochodów samowyładowczych, 

 ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe), 

 walców wibracyjnych i statycznych, 

 płyt wibracyjnych, 

 wibromłotów, kafarów, 

 żurawi samochodowych, 

 ciągnika kołowym z przyczepą, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 

 szalunkowe profile stalowe, 

 zestawy igłofiltrowe, 

 zagęszczarki płytowe. 

 wibromłoty, 

 pompy, 

 szalunki płytowe rozpierane mechanicznie, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wymagania i ustalenia dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne”  

4.2. Transport gruntu  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do urabiania i  wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Grunt należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem.  



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 49 

  
 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się 

użyć takich środków transportu, jak: 

• samochody samowyładowcze 10-20 ton, 

• samochód dostawczy do 0,9 tony, 

• samochód skrzyniowy do 5 ton. 

Środki transportowe poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w 

zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 

oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne”  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i  postanowieniami 

norm: 

 Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne” – 

Polski Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 

 Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 

i badania przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r., 

5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać 

pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i 

reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 

dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi niewypały itp. należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a 

zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych, na 

odcinku na którym je wstrzymano, może nastąpić za zgodą właściwych władz i powinny być one 

przeprowadzone wg ich wskazówek. 

5.2.2. Wykonanie i umocnienie wykopów 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót za pomocą 

pomp. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa 

szerokości co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż 

wykopu grunt powinien zostać wywieziony na odkład stały. Wykopy należy wykonać o ścianach 

pionowych z obudową. Do obudowy wykopów używać szalunków płytowych przestrzennych typu 
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boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych – 

wyprasek. Przy dużych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących kanałach stosować 

ściany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Można nie wykonywać obudowy wykopu 

tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy teren nie jest obciążony wzdłuż 

krawędzi wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopów nieumocnionych wynoszą odpowiednio: w 

gruntach skalistych litych – 4,0m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0m, w pozostałych 

gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 

niż 10%. 

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiającego użyty zostanie do 

zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania 

wskazane przez Zamawiającego. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów przy wykonywaniu wykopów zgodnie z PN-B-

06050:1999.  

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

 dla spadków rowów - ± 0,05 %, 

 dla rzędnych dna wykopu fundamentowego - ± 5 cm, 

 dla rzędnych korony nasypu budowlanego - ± 2-5 cm, 

 dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów - ± 5 cm.  

5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy budowlane powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o  grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta ręcznie bezpośrednio przed posadowieniem obiektu budowlanego. W przypadku 

przegłębienia wykopu poniżej poziomu projektowanego należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego celem, podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2.5. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia 

się osi wykopu.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 

szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

5.2.6. Zasypywanie wykopów budowlanych  

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,30 m - przy zasypaniu spycharkami 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopów wykonywać ręcznie i 

mechanicznie. 

5.2.7 Wykonywanie zasypki wykopów w strefie obsypki rury 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki 

może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, średnioziarnisty. Należy stosować wyłącznie 

rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, według PN-B-02481:1998 

(grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). Zagęszczenie w strefie obsypki należy 

prowadzić warstwami 15cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego Są to maszyny wibracyjne do 

wagi 60kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100kg. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki musi 

wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury zwracając szczególną 

uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania należy 

zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. 

5.2.8 Wykonywanie zasypki wykopu 

Zasypkę pozostałych wykopów należy wykonać piaskiem zasypowym.. Poza drogami zasypkę 

wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is ≥0,95  zagęszczając go warstwami 15cm. Pod drogami zasypkę należy 

zagęścić do głębokości 1,2m do Is≥1,00, a poniżej 1,2m do  Is≥0,98. Zagęszczarki typu ciężkiego lub 

walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1m powyżej lica rury. Obudowę wykopu należy 

usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną uwagę na 

nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury. 

5.2.9 Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić 

ręcznie, pod nadzorem ich właściciela.. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne należy 

podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5.3. Nasypy  

5.3.1. Przygotowania podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 
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5.3.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik/stopień zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą 

być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika/stopnia zagęszczenia. 

 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika/stopnia zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 

0,5 m od powierzchni terenu 

  

Minimalna wartość IS (ID) dla: 
Lokalizacja nasypu 

 
Nasypy przy regulacji koryta rzeki 0,92 (0,50) 

 

5.3.4 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 

uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.4. Zasady wykonania nasypów 

5.4.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 

równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania 

warstwy poprzedniej. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo. Kiedy nasyp jest budowany 

w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 

powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 

powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku środkowi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 

tworzącym nasyp. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 53 

  
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.4.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż wartość tolerancji wg p. 

5.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić 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 zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym 

nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w 

czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 

wadliwej warstwy. 

5.4.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika/stopnia zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 

wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W 

czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego 

gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 

warstw. 

5.5. Zagęszczenie gruntu 

5.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego środka. 

5.5.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  Orientacyjne wartości, 

dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 

podano w punkcie 3. 

5.5.3. Wilgotność gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

 w gruntach niespoistych ± 2%, 

 w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny 

lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej 
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zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić 

laboratoryjnie lub w terenie. 

5.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do zasypywania wykopów zagęszczenie 

gruntów określane jest na podstawie: 

– wskaźnika zagęszczenia Is, 

– modułu odkształcania E2. 

Wskaźnik zagęszczenia - Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12, 

powinien na całej szerokości korpusów nasypów spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 

Wymagania odnośnie wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-

02205.1998".  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Na skarpach 

powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

a) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

b) badania zagęszczenia nasypu, 

c) pomiary kształtu nasypu.  

6.2.2. Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Kontrolę prowadzić według PN-B-10736. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi: 

 wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy, 

 odwodnienia wykopów 

 zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 sprawdzenie szerokości wykopów, 
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 sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych, 

 sprawdzenie spadku dna wykopu, 

 sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokładność 

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich 

normach. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

 odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5cm,  

 odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2cm, 

 pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%, 

 odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2%  

6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości zagęszczenia  z wartościami określonymi w p. 5.3.2 i p. 5.5.4. Zagęszczenie każdej warstwy 

należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy Wyniki kontroli 

zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość 

zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 

Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp. Różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Pochylenie skarp nie 

powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 

wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne”   

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest: 

usunięcia humusu – 1 m
2
 [metr kwadratowy] 

wykopu – 1 m
3
 [metr sześcienny] 

ukopu i dokopu – 1 m
3
 [metr sześcienny] 

nasypu – 1 m
3
 [metr sześcienny] 

rozplantowania urobku – 1 m
3
 [metr sześcienny] 
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plantowania terenu i skarp – 1 m
2
 [metr kwadratowy] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich 

zasypaniem wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 

dały wynik pozytywny 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 stopień zagęszczenia obsypki rurociągów, 

 stopień zagęszczenia zasypki rurociągów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne”. 

Płatność za 1 m3 wykopu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w 

oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa dla wykopów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania, 

 profilowanie skarp wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Płatność za 1 m3 nasypu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w 

oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Płatność za 1 m2 plantowania należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

w oparciu o wyniki pomiarów. Cena wykonania 1 m2 plantowania obejmuje: 

 plantowanie i wyrównanie terenu lub skarp 

Płatność za 1 m3 rozplantowania należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

robót w oparciu o wyniki pomiarów. Cena wykonania 1 m3 rozplantowania obejmuje: 

 rozplantowanie urobku warstwą o założonej grubości, 

 wyrównanie rozplanowanej powierzchni, 
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Płatność za 1 m2 usunięcia humusu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

robót w oparciu o wyniki pomiarów. Cena wykonania 1 m2 usunięcia humusu obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki -- Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie próbek 

do badań 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjna. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.04) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

pomostów pływających w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.04) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.04) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót 

dotyczących wykonania pomostów pływających w związku z realizacją przedsięwzięcia jak w punkcie 

1.1. 

W zakres robót związanych z wykonaniem pomostów pływających wchodzą: 

 montaż palów kotwicznych, 

 montaż martwych kotwic 

 montaż pomostów pływających 

 montaż trapów, 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogólne” 

Martwa kotwica – prefabrykowany blok betonowy z hakiem do zaczepienia lin kotwiczących. 

Pomost pływający – pływająca konstrukcja o drewnianym pokładzie na pływakach z siatkobetonu o 

odpowiedniej wyporności, wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania pomostu. 

Trap dojściowy – element stalowo-drewniany łączący projektowany pomost z brzegiem jeziora. 

Pal kotwiący – pale metalowe zabezpieczające pomost przed przemieszczaniem się 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne".  

Pomost pływający – systemowe rozwiązanie składające się z pływaków siatkobetonowych i 

poszycia. Pomost pływający składający się z modułów długości 12m i szerokości 2,4m. Pomosty 

kotwione za pomocą martwych kotwic do dna i za pomocą pali kotwicznych do brzegu.  
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Pływaki siatkobetonowe – pływaki powinny być wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego 

B-45 (C35/45) (zgodnie z normą PN-EN 206-1), wypełnionego styropianem. Zbrojenie i części 

metalowe powinno być wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. Wyporność jednego pływaka 

siatkobetonowego powinna wynosić około 3400kg. Pływaki powinny być odporne na mróz. Powinny 

także spełniać wymagania wieloletniego bezobsługowego użytkowania.  

Drewniane podesty pomostów – do wykonania drewnianych podestów, należy użyć drewna 

sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo z deskami struganymi i rowkowanymi o wymiarach 

32x120mm długości ok 2,4m. 

Pale kotwiczne – pale stalowe z rur stalowych 60,3x5mm, ocynkowane, wwiercane lub 

wbijane długości min. 1,5m. Pale powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Martwe kotwice – elementy kotwiące, betonowe leżące na dnie o wadze min. 1,6t z prętami 

cynkowanymi ogniowo do podczepienia łańcuchów.  Łańcuchy nie mogą być napięte. Ich luz 

powinien uwzględniać falowanie i zmiany poziomu wody. 

Trap dojściowy – przewiduje się trapy dojściowe w trzech rodzajach. Do pomostu nr 1 

przewidziano 2 trapy dojściowe o konstrukcji stalowej, długości 10m i szerokości 1,2m. Ze względu 

na duży ciężar własny trapy muszą zostać wyposażone w elementy wypornościowe – pływaki M140.  

Do pomostu nr 2 będą prowadzić 2 trapy długości 8m i szerokości 1,2m. Do pomostu nr 3 prowadzić 

będzie 1 trap drewniany rolkowy długości 6m i szerokości 1,8m.  

Trapy zejściowe do pomostów o przegubowym mocowaniu do systemowych umocnień 

brzegowych. Systemowe umocnienia brzegowe do łączenia trapów powinny wystawać ponad 

powierzchnie gruntu od strony pomostu, aby można było zamocować do nich trap dojściowy. 

Podest trapów wykonany z desek sosnowych impregnowanych ciśnieniowo, deski 28x120mm, 

łączone z konstrukcją za pomocą gwoździ pierścieniowych 3,1x90mm ocynkowanych ogniowo. Trapy 

stalowe wyposażone są w płyty ochronne, płytę wyrównującą przy zejściu i stalowy ocynkowany 

ogniowo reling. Trapy rolkowe wyposażone w rolki poruszające się po stalowej płycie. 

Systemowe umocnienie brzegowe pod trap – element betonowy umożliwiający połączenie 

trapu z brzegiem. 

Odnogi cumownicze – przy pomoście nr 1 przewidziano zamontowanie 6szt. odnóg 

cumowniczych typu F7500 długości 7,5m i szerokości 0,7m. Wyporność powinna wynosić ca. 600kg. 

spawany ze stali konstrukcyjnej S235 ocynkowanej ogniowo na dwóch pływakach typu M31 z 

powłoki polietylenowej wypełnionych styropianem gęstości 20kg/m3. Pływaki mocowane do 

konstrukcji stalowej za pomocą śrub zamkowych M10x140 z podkładką i nakrętką samokontrolującą. 

Odeskowane z desek sosnowych ciśnieniowo impregnowanych, struganych i rowkowanych. Łączone 

z konstrukcją pomostu przy pomocy giętkich złączy śrubowych. 

Dodatkowo każdy pomost powinien być wyposażony w knagi cumownicze, drabinkę 

bezpieczeństwa, stanowisko ratownicze z daszkiem. Pomost nr 3 przeznaczony do obsługi kajaków 

powinien być wyposażony także w półkę dla kajaków na całej długości pomostu.  

3. SPRZĘT 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 
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 Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do wykonania usługi dostawy i montażu 

powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi 

należy do Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu zapewniającego 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej, niniejszej specyfikacji 

technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne".  

 Transport prefabrykatów i materiałów na teren budowy, leży w gestii Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne". 

 Montaż pomostów leży w gestii wykonawcy i powinien być przeprowadzony zgodnie z 

opracowaną przez niego technologią. Do układania poszczególnych modułów pomostu zaleca się 

użycia dźwigu. 

 Każdy element wyposażenia z zakupu powinien być wyposażony przez dostawce w instrukcję 

mocowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawcę. W 

wypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i w 

miarę potrzeby nadzór autorski w czasie umożliwiającym im zajęcie stanowiska. 

 Przyjęty sposób montażu nie może naruszać statyki elementów do których wyposażenie jest 

montowane. 

5.2. Palowanie 

 Pale kotwiczne mogą być wbijane bądź wwiercane (wwibrowywane) za pomocą 

przeznaczonego do tego odpowiedniego sprzętu (w zależności od wybranej technologii) przez 

doświadczonego pracownika. Pale powinny być wykonane z jednej ciągłej rury. Minimalna długość 

pali wynosi 1,5m. Pale powinny być pogłębione na głębokość ok. 1,5m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy.  
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Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót 

z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 

zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby zgodne z wskazaniami dostawców. 

6.2. Kontrola elementów cynkowanych  

Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta wolna od zgrubień/pęcherzy i innych wad 

miejscowych. Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek żużla cynkowego, a także 

zgrubienia cynku, jeśli przeszkadzają w użytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się występowanie ciemno- i jasnoszarych obszarów, jeżeli powłoka ma założoną 

minimalną grubość, na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów, nieznaczną nierówność 

powierzchni zewnętrznej, białą rdzę (korozję cynku) na elementach sezonowanych. 

Dopuszcza się także powłoki ze śladami po naprawach, jeżeli łączna powierzchnia, na której 

nie nałożyła się powłoka i którą należy naprawić, nie przekracza 0,5% powierzchni całkowitej 

elementu. Pojedynczy obszar bez powłoki nie może przekraczać wielkości 10 cm2. Jeśli istnieją 

większe obszary bez powłoki, to dany element powinien być ocynkowany na nowo, o ile umowa nie 

stanowi inaczej. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót montażowych należy wykonać w zakresie wymaganym przez 

producentów wyposażenia oraz zgodnie z wytycznymi norm wykonania i odbioru przywołanymi w 

niniejszej Specyfikacji. 

Pomosty pływające podlegają kontroli pod kątem:  

-spękań, uszkodzeń elementów wyposażenia;  

Kontrole należy wykonać na trzech poziomach:  

-poziom odbioru elementu od producenta;  

-poziom odbioru na placu budowy;  

-poziom po wykonaniu montażu na wodzie.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

 dla konstrukcji prefabrykowanych technologicznych – 1 komplet 

 dla pozostałych elementów wyposażenia i kotwiczenia – 1 szt. 

 łańcuch kotwiczny – 1 metr 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne”.  

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót przez Inspektora Nadzoru. 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w kontroli jakości 

obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu zgodnie z 

pkt 6. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu 

jakości. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne”. 

Cena montaży pomostów obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 roboty przygotowawcze, 

 montaż kompletnego (zgodnie z Dokumentacja projektową) pomostu pływającego w miejscu 

wbudowania, 

 montaż elementów kotwiących 

 ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacją 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 88l), 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa, 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST (SST-00.05) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru elementów żelbetowych, związanych z realizowanym zadaniem: „Zagospodarowanie lewego 

brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.05) 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.05)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem fundamentów w postaci ław i stóp betonowych  pod wiaty, ogrodzenia, murki i ławki 

gabionowe, pod oporniki przy ciągach komunikacyjnych  i terenie umocnionym kostką brukową oraz 

murek kamienny przy palenisku i fundamenty gablot, tablic i znaków. Specyfikacja techniczna 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem 

mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montażem 

zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Beton towarowy – mieszanka betonowa i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego, 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206 wprowadza badanie 

głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-

88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób określania wodoszczelności 

badanego betonu. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
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jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną 

na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 

150x150x150mm. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” .  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Zbrojenie  

Stal zbrojeniowa 

Przyjęto stal zbrojeniową klasy B500B lub B500SP jako zbrojenie główne, jak również, jako 

zbrojenie na strzemiona. Na strzemiona przyjęto także pręty ze stali S235. Klasy i gatunki stali 

zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93220:2006 oraz PN-EN 10025-2:2007.  

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-2:2007. 

- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
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- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii 

powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.3. Beton 

Przyjęta klasa betonu do wykonania elementów żelbetowych – beton C20/25 pod 

projektowane wiaty, beton C12/15 dla ław betonowych pod oporniki przy ciągu komunikacyjnym i 

terenie umocnionym kostką brukową oraz pod ogrodzenie gabionowe. Beton klasy C8/10 pod 

podkłady murki, ławki, gabloty, tablice informacyjną i znaki. 

Beton klasy C20/25 do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące 

wymagania: 

- mrozoodporność – F150 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5, 

- Wodoszczelność klasa min. W4. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 

najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie 

oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 

ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klasy C20/25 

Cement powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-

05. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-EN-206 symbolem S3 bądź V2 w zależności od metody badania. Sprawdzanie 

konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 

wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metody stożka opadowego. 

Domieszki do betonów  

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-

2+A1:2012, PN-EN 934-1:2009, PN-EN 934-6:2002/A1:2006. 

Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:  

 poprawiające urabialność, 

 regulujące czas wiązania i twardnienia w zależności od czasu transportu, 

Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 

2.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
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2.4. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 12620:2010.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. Sprzęt używany przy przygotowaniu i 

montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 

pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego pismem 

do dziennika budowy. 

5.2. Wykonanie deskowania  

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 
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mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki 

należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 

odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z 

postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem 

miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Klasy i gatunki stali winny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, 

oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 

również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i 

załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 

odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

 

5.4. Montaż zbrojenia  
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Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna być zgodna z normą PN-EN 1992-1-1:2008. 

Wytyczne dotyczące otulin należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Układanie zbrojenia 

bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Montowanie zbrojenia.  

Pręty zbrojenia należy łączyć przy zachowaniu n/w warunków: 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane, co 

najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 

najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 

powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
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5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu 

- przy betonowaniu oczepów i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s), 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

by prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

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

oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
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zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury 

mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 

betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w 

czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 

po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 

+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola robót zbrojarskich 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.4. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu klasy C20/25 wbudowanego w konstrukcję należy w 

trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm celem 

poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości 

mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206. Jeżeli próbki 

pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 28 dni.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z normą PN-EN 206-1.  

Wymagany   stopień   wodoszczelności   sprawdza   się,   pobierając   co   najmniej   jeden   

raz   w   okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy 100mm. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych 

z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 
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6.5. Tolerancja wykonania 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normą PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Dopuszczalne odchyłki 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu: 

- ± 10 mm na całą płaszczyznę  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 

- ± 5 mm w dowolnym kierunku 

Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

- ± 10 mm  

Deskowanie 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm, 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podan1o w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Do 

obliczenia ilości  przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 

kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm
2
. Do ilości 

zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. Nie  uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
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- zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego. 

8.4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie. Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST - 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] lub 1 metra kwadratowego [m2] 

konstrukcji obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

- otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

- wykonanie elementu, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowań, 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

- obiektu, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

- PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i 
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walcówka żebrowana 

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

- PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

- PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania 

podstawowe 

- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-B-06250 Beton zwykły. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

- PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie jakości. 

- PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu 

10.2. Inne przepisy 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SST-00.06 

 

 

UMOCNIENIE BRZEGU I SKARP KANAŁU 

(ROBOTY HYDROTECHNICZNE) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.06) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

umocnienia lewego brzegu Odry Zachodniej i skarp kanału zlokalizowanego na działce 130 po 

zmianie jego geometrii na końcowym odcinku w związku z realizacją przedsięwzięcia 

„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina 

Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.06) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.06) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem umocnień lewego brzegu Odry Zachodniej i cieku zlokalizowanego na działce nr. 130 i 

obejmują: 

 materace gabionowe, 

 materace faszynowo-kamienne, 

 umocnienie geowłókniną,  

 narzuty kamienne, 

1.4  Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” i są zgodne 

z  obowiązującymi polskimi normami i definicjami. 

kiszka faszynowa – powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy krzewów, 

używane głównie przy regulacji cieków i innych pracach wodnych, w celu umacniania brzegów.  

materac gabionowy – kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 

wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się małą 

wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień 

przeciwerozyjnych. 

narzut kamienny – grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wyłomów w skałach litych, 

wykorzystywany do budowy korpusów zapór narzutowych, nasypów drogowych oraz umocnień skarp 

i budowli hydrotechnicznych  

materac faszynowo-kamienny – prostokątne ruszty wykonane z faszyny, wypełnione kamieniem. 

Element grubości 0,5m.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

2.1. Faszyna 

Faszyna powinna spełniać wymagania normy BN-78/9224-04. Do umocnień faszynowych w 

postaci materaca faszynowo-kamiennego należy zastosować faszynę wiklinową.  

2.2. Materace gabionowe 

Materace gabionowe plecione o wymiarach 300x200x23 cm. Siatka materaców wykonana z 

drutu ocynkowanego zabezpieczonego powłoką antykorozyjną grubości min. 2,2 mm i średnicy oczek 

6x8 cm. Do wypełnienia materacy gabionowych należy użyć kamienia polnego o średnicach 8-12 cm, 

przy czym istnieje możliwość zastosowania kamienia o średnicy 6-8mm w wewnętrznej części 

materaca. Do przytwierdzenia materaca stosować stalowe szpile typu „J” średnicy 8 mm o długości 70 

– 80 cm. Umocnienia z materacy gabionowych stabilizowane palisadą z kołków drewnianych. 

Łączenie materacy między sobą zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się zastosowanie 

gnejsu w postaci kamienia łamanego o zbliżonej gramaturze. 

Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

2.3. Geowłóknina 

Materace należy układać na uprzednio rozścielonej geowłókninie poliestrowej 

charakteryzującej się wytrzymałością na przebicie statyczne min. CBR=4,5 kN, zgodnie z normą PN-

EN ISO 12236 i spełniająca wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. 

2.4. Kamień  

Do wykonania wypełnienia materacy faszynowo-kamiennych należy zastosować kamień gnejs 

kruszony o średnicach 70-200mm.   

Do wykonania uzupełnienia umocnienia kamiennego należy wykonać w części z materiału 

pozyskanego z demontażu istniejącej opaski na odcinku, gdzie projektuje się wykonanie materaca 

faszynowo-kamiennego (około 66%). Pozostałą, wymaganą ilość kamienia łamanego zapewnić 

poprzez dowiezienie materiały z zewnątrz. Przyjęto kamień łamany – gnejs o średnicy zastępczej 7-20 

cm. 

Do wykonania wypełnienia materacy gabionowych należy użyć kamienia polnego o średnicy 

8 – 12 cm (w części wewnętrznej materaca dopuszcza się użycie kamienia o średnicy 6-8cm). 

Kamień powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

 powinien być odporny na działanie wody i mrozu, 

 odznaczać się dużym ciężarem właściwym i o masie brył tym większej, im większa jest 

prędkość wody w miejscu jego stosowania, 

 nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknięć i rozsypywać się. 

Odbiór kamienia pod względem ilościowym i jakościowym może nastąpić albo w miejscu 

budowy, albo w miejscu załadowania.  
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2.5. Kołki drewniane  

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego punktu 

widzenia oraz normą BN-78/9224-04 - „Faszyna i kołki faszynowe”. Parametry kołków drewnianych na 

obiektach zadania określa Dokumentacja projektowa. Dokumentem potwierdzającym możliwość 

stosowania materiałów na palisady jest oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające 

zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi dokumentami normującymi, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez nadzór.  

Wymiary kołków średnicy Ø 4-6cm i długości 1,0-1,1m umiejscawiane prostopadle do skarpy 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania prac  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią 

założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6 m
3
, 

• samochody samowyładowcze, 

• zagęszczarki płytowe, 

• ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

• wibratory do zagęszczania ziemi roślinnej, 

• agregat prądotwórczy,  

• pontonami, 

• łodziami roboczymi, 

• krypami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się 

użyć takich środków transportu, jak: 

• samochody samowyładowcze 10-30 ton, 

• samochód dostawczy do 0,9 tony, 

• samochód skrzyniowy do 5 ton, 

• ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 

 

 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 83 

  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

“Wymagania ogólne”.  

5.2. Umocnienie skarpy materacami gabionowymi 

Materace układać na wcześniej przygotowanym podłożu tj. usunięciu warstwy wierzchniej – 

trawy i porosty. Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć geowłókninę. Na geowłókninę ułożyć 

materac, który należy przytwierdzić do podłoża za pomocą szpil stalowych typu „J” Ø8mm i długości 

70-80 cm. 

Montaż materacy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 

 rozłożyć i rozciągnąć każdy materac na twardej, płaskiej powierzchni, 

 zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 

prostopadłościan o wymaganej wysokości, 

 połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem  (zaciągając 

naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilości 

podanej przez producenta, 

 materac ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z 

materacami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 

 materace napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości 

ułożone były min. 2 kamienie; materace układane na skarpie należy wypełniać od dołu po 

wcześniejszym zastabilizowaniu materaca w celu uniknięcia jago zsuwu, 

 przyłożyć  wieko materaca lub siatkę rozwijaną z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi 

wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); 

mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej. 

W przypadku układania materacy pod woda należy trzymać się poniższych zasad:  

 pojedynczy materac zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na płaskim terenie w 

pobliżu miejsca wbudowania 

 w trakcie montażu materaca usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nich boki 

prętami ze stali zbrojeniowej 

 za pomocą linek stalowych lub łańcuchów podwiesić materac za pręty usztywniające do ramy 

stalowej o wymiarach takich samych jak materac 

 ramę stalowa wraz z podczepionym materacem unieść dźwigiem nad miejsce wbudowania i 

powoli opuszczając ułożyć materac ściśle, obok materacy wbudowanych wcześniej 

 ułożone materace połączyć między sobą, zszywając stykające się krawędzie 

 podczas układania materacy i łączenia ich między sobą pod wodą na głębokości przekraczającej 

1,0m, należy użyć nurka. Prace te należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów 

BHP. 
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5.3. Umocnienie narzutem kamiennym 

Zaprojektowano wykonanie uzupełnienia istniejącego narzutu kamiennego. Narzut 

wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego. Narzut kamienny należy układać równomierną 

warstwą o grubości określonej w Dokumentacji projektowej. Kamień należy usypywać z wysokości 

nie większej niż 1,00 m.   

5.4. Wykonanie materacy faszynowo-kamiennych  

Zaprojektowano wykonanie materacy faszynowo-kamiennych grubości 0,50 m.  Materac 

składać się będzie z rusztu wykonanego z kiszek faszynowych średnicy Ø 0,20 m ułożonego na 

geowłókninie o wytrzymałość wzdłuż i wszerz  30/30 kN/m. Ruszt należy wykonać z krzyżujących się 

wzajemnie kiszek w ten sposób, aby górne kiszki były skierowane pod kątem prostym do kiszek 

dolnych. Dopuszcza się nieprostopadłe układanie kiszek skrajnych w przypadkach uzasadnionych 

kształtem materaca. Końce kiszek muszą wystawać ze wszystkich stron rusztu na 25 cm poza osie 

skrajnych kiszek. Kiszki rusztu należy wiązać ze sobą strzemionami z wyżarzonego ocynkowanego 

drutu o średnicy min. 3,0 mm. Powiązane kiszki powinny tworzyć kratę w rozstawie osiowym co 1,50 

m zarówno pomiędzy kiszkami dolnymi jak i górnymi. Ruszt należy połączyć z geotkaniną poprzez 

wiązanie wyżarzonym ocynkowanym drutem o średnicy 3,0 mm. Materac należy przygotować na 

brzegu. Po wykonaniu jego konstrukcji należy spławić go na wodę w miejscu planowanego zatopieni 

stabilizując jego pozycję z brzegu np. linami. Po ustaleniu i zastabilizowaniu pozycji materaca należy 

zacząć zatapiać materac poprzez obciążenie kamieniem – gnejsem kruszonym o średnicy 70-200 mm. 

Do rogów materaca należy przywiązać bojki umożliwiającego lokalizacje miejsca układania kolejnych 

materacy. Materace na całej długości przewidzianej do ubezpieczenia w ten sposób należy 

wykonywać analogicznie jak opisano wyżej z dostosowaniem szerokości materacy do wymiarów w 

planie.  

Wiązanie materaca wykonać poprzez kolejne związywanie ze sobą wszystkich przeciwległych 

skrzyżowań rusztu materaca strzemionami. Wiązanie powinno być wykonane w taki sposób, żeby: 

 druty strzemienia były naciągane z jednakowa siłą, 

 na odcinkach strzemion przenoszących naprężenia rozciągające nie tworzyła się pętla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania materacy gabionowych  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z 

Dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie jakości polega na:  

 wizualnej ocenie kompletności wykonania prac,  

 ocenie dokładności ich wykonania, 

 wykonaniu pomiarów grubości materiałów do wykonania materacy,  

 wizualnej ocenie stanu wypełnienia materacy,  

 sprawdzeniu wykonania połączenia materacy.  
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Dokładność wykonania:  

Odchylenie głównych wymiarów od projektowanych nie powinny być większe niż ± 5 cm w planie.  

Różnica rzędnych nie może przekraczać ± 3 cm. 

6.3. Kontrola jakości wykonania uzupełnienia narzutu kamiennego 

Sprawdzenie polega na ocenie zgodności wykonywania narzutu z dokumentacją projektową i 

ST. 

Sprawdzenie jakości polega na:  

 wizualnej ocenie kompletności wykonania robót,  

 ocenie dokładności wykonania robót, 

 ocenie zgodności i jakości zastosowanych materiałów, 

 wykonaniu pomiarów grubości wykonanych warstw narzutowych,  

6.4. Kontrola jakości wykonania materacy faszynowo-kamiennych  

Sprawdzenie polega na ocenie zgodności wykonywania materacy faszynowo-kamiennych z 

dokumentacją projektową i ST. 

Sprawdzenie jakości polega na:  

 wizualnej ocenie kompletności wykonania robót,  

 ocenie dokładności wykonania robót, 

 sprawdzeniu wymiarów, 

 ocenie jakości wiązań materacy, 

 ocenie zgodności i jakości zastosowanych materiałów, 

 ocenie grubości warstwy narzutu kamiennego, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania materacy gabionowych jest m
2
 [metr kwadratowy] 

wykonanego umocnienia. 

Jednostką obmiarową wykonania uzupełnienia narzutu kamiennego jest m
3
 [metr sześcienny] 

wykonanego umocnienia. 

Jednostką obmiarową wykonania materacy faszynowo-kamiennych jest m
2
 [metr kwadratowy] 

wykonanego umocnienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Odbiór materiałów dokonuje Inspektor Nadzoru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, na podstawie oceny kontroli jakości materiałów przeprowadzonej wg pkt. 6. Partia 

materiałów uznana w wyniku kontroli za niezgodną z wymaganiami technicznymi może być przez 

wytwórnię przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiały odrzucone powinny być 

usunięte z placu budowy. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, zgodnie z obowiązującymi 
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aktualnie przepisami, na podstawie oceny wyników kontroli jakości robót. Odbioru robót należy 

dokonywać w jak najkrótszym czasie po ich zakończeniu, w tym samym sezonie budowlanym. 

Roboty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z warunkami technicznymi, należy poprawić w 

terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru i przedstawić do powtórnego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną 

jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i 

pomiarów. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Płatność za 1 m
2
 [jeden metr kwadratowy] wykonania umocnienia z materacy gabionowych 

należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie robót, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

  Płatność za 1 m
3
 [jeden metr sześcienny] wykonania uzupełnienia umocnienia z narzutu 

kamiennego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie robót, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

  Płatność za 1 m
2
 [jeden metr kwadratowy] wykonania umocnienia z materacy faszynowo-

kamiennych należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
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• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie robót, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Część 1: Terminy i definicje 

• PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki -- Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie 

próbek do badań, 

• BN-78/9224-04 Faszyna i kolki faszynowe. 

• PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny -- Terminologia 

• PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
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SST-00.07 

 

 

OGRODZENIE GABIONOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.07) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

ogrodzenia gabionowego w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.07) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.07) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ogrodzenia gabionowego oraz jego elementów i obejmują: 

 wykopy fundamentowe pod słupki i panele ogrodzeniowe, 

 wymianę gruntu na grunt mineralny, 

 wykonanie fundamentów, 

 montaż ogrodzenia składającego się z paneli ogrodzeniowych z elementów spawanych, 

 montaż bramy,  

1.4  Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” i są zgodne 

z  obowiązującymi polskimi normami i definicjami. 

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na teren niepożądanych 

intruzów, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów,. 

konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 

rozciąganych usztywniających konstrukcję, 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

2.1. Fundament pod słupki 

Stopa fundamentowa z betonu klasy min. C12/15 o wym. 30x30 cm, posadowiona na 

głębokości 80cm. 

2.2. Podbudowa fundamentowa pod panele 

Podbudowa z betonu klasy min. C12/15 gr. 15cm, szerokości równej szerokości paneli 

gabionowych posadowiona na warstwie zagęszczonego gruntu mineralnego miąższości 65cm. 
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2.3. Słupki stalowe 

Słupki stalowe odpowiednie dla wybranego systemu zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Słupki o długości ca. 1,9m zagłębiane z w stopie fundamentowej na głębokość min. 60cm. Od góry 

słupki zabezpieczone zaślepką zabezpieczającą przed dostawaniem się do środka wody. 

2.4. Panele ogrodzeniowe  

Panele ogrodzeniowe z gotowych elementów, łączonych na budowie wg instrukcji producenta. 

Ważnym jest zastosowanie stężeń łączących przeciwległe ścianki. Stężenia należy rozmieszczać co 

ok. 30-50cm w pionie i 40-60cm w poziomie, szczególnie powinny się one znajdować w najniższym 

poziomie kosza. 

2.5. Brama wjazdowa 

Brama systemowa o szerokości 3,0m i wysokości 1,43m. Każda brama powinna być 

kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania prac  

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki 

przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, 

sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp.  

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Kamień i kruszywo dostarczone będą samochodami natomiast na budowie przemieszczane 

ładowarkami małogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiału po powierzchni 

terenu. Należy ograniczyć do minimum operacje związane z przemieszczaniem, ładowaniem i 

rozładowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiał będzie dostarczany bezpośrednio na miejsce 

wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

“Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem 

właściwych robót ogrodzeniowych należy sprawdzić trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera oraz zabezpieczyć ewentualne elementy 

okablowania i orurowania istniejącej infrastruktury. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

- wykonanie dołów pod słupki, 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i panele ogrodzeniowe, 

- ustawienie słupków, 

- wykonanie właściwego ogrodzenia z paneli i gabionów, 

- montaż bramy. 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 

słupka wg dokumentacji 30x30 cm, a głębokość 0,8 m. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 

słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków 

prostych na mniejsze odległości.  

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową min. C12/15. 

Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na 

mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co 

najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 92 

  
 

fundamentu jest niższa od 10
o
C – po 14 dniach. Podbudowa betonowa pod ogrodzenie powinna być 

wykonana na kruszywie mineralnym zagęszczonym. 

5.5. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki należy 

ustawiać zgodnie ze wskazaniami producenta systemu ogrodzenia. 

5.6. Montaż ogrodzenia – paneli i bramy 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża (sposób montażu i połączenia mogą się różnić w zależności 

od producenta). Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 

dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. Słupy znajdują się 

wewnątrz koszy w rozstawie  co ok 1,5m. Na jeden panel ogrodzenia długości 2,5m przypadają 2 

słupki. Ogrodzenie gabionowe powinno być skręcane w miejscu docelowym aby nie przenosić 

masywnych elementów. Przed rozpoczęciem zasypywania należy upewnić się że wszystkie elementy 

są z sobą prawidłowo połączone a skręcona konstrukcja  jest stabilna. Przy zasypywaniu należy 

pamiętać aby kruszywo  wysypywane było z możliwie najniższej wysokości. 

Bramy w systemie ogrodzeń montować zgodnie z instrukcją producenta danego systemu. 

Brama powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz 

zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 

badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 

dokumentacji odbiorczej. 

6.2.2. Badania gotowych elementów 

Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,, 

- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną 

oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
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Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki 

badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

6.2.3. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, fundamentu, ławy fundamentowej,  

- m (metr) wykonanego ogrodzenia, obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, 

łącznie z bramami i furtkami,  

- szt. (kpl.) wykonanej bramy, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 

użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy – norma wyrobu – cz.1:Wyroby bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej lub dymoszczelności 

PN-EN ISO 2361:1998, PN-EN ISO 2178:2016-06, PN-EN ISO 2360:2006, PN-EN ISO 2064:2004, 

PN-EN ISO 3543:2004 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

Inne dokumenty 

Instrukcje montażu elementów ogrodzeń wydane przez poszczególnych Producentów 

 
  



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 95 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST-00.08 

 

MURKI I MEBLE GABIONOWE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.08) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

murków i mebli gabionowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego 

brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.08) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.08) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem elementów gabionowych i obejmują: 

 murki gabionowe, 

 ławki gabionowe bez oparcia na murkach gabionowych, 

 ławki gabionowe z oparciem 

 stoły gabionowe 

1.4  Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” i są zgodne 

z  obowiązującymi polskimi normami i definicjami. 

gabion – prostopadłościenny element budowlany wykonany z drutu stalowego, wypełniony 

materiałem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania skarp nasypu, budowy murów 

oporowych, budowy ekranów akustycznych, ogrodzeń. Wykonuje się je z siatki z drutu.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

2.1. Ława fundamentowa 

Ława z betonu klasy min. C8/10 gr. 15cm, szerokości 25cm posadowiona na podkładzie z 

chudego betonu gr. 10cm, wykonanie zgodnie z SST-00.05. 

2.3. Słupki stalowe 

Słupki stalowe kwadratowe 60x40x2 zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Słupki o 

długości min. takiej jak wysokość ogrodzenia zagłębiane z w stopie fundamentowej na głębokość min. 

60cm. Od góry słupki zabezpieczone zaślepką zabezpieczającą przed dostawaniem się do środka 

wody. 
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2.4. Element gabionowy 

Elementy gabionowe służące do wykonania poszczególnych elementów jak ławki, stoły. 

Gabiony z elementów ocynkowanych spawanych ze sobą składające się z ceowników (elementy 

poziome) i drutu (elementy pionowe). Ceowniki o rozstawie do 20cm, pręty pionowe o rozstawie ok. 

5cm. Dla gabionów przewidziano pokrywę uniemożliwiającą wyciąganie z środka kamieni. Parametry 

techniczne poszczególnych elementów zgodnie z dokumentacją techniczną. 

2.5. Deski drewniane  

Siedzisko i oparcie ławek wykonywane z tożsamych elementów drewnianych 

(krawędziaki 10x4cm, drewno egzotyczne) zastosowanych przez producenta ławek 

parkowych (wg SST-00.10). Elementy drewniane montowane do konstrukcji gabionu za 

pomocą elementów systemowych 

2.6. Kamienie wypełnienia  

Wypełnienie przewidziano kamieniem gnejsem Ø7-20 cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania prac  

Ustawienie elementów gabionowych wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 

sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i 

siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki 

przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, 

sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy gabionowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 
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- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp.  

Transport materiałów drewnianych  może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości  transportowanych materiałów 

Kamień i kruszywo dostarczone będą samochodami natomiast na budowie przemieszczane 

ładowarkami małogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiału po powierzchni 

terenu. Należy ograniczyć do minimum operacje związane z przemieszczaniem, ładowaniem i 

rozładowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiał będzie dostarczany bezpośrednio na miejsce 

wbudowania. 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

“Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonania elementów gabionowych 

Elementy gabionowe powinny być montowane za pomocą instrukcji dostarczonej przez 

producenta. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

- wykonanie dołów pod słupki, 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i kosze gabionowe, 

- ustawienie słupków, 

- wykonanie elementów gabionowych, 

- montaż siedzisk i oparć drewnianych. 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 

słupka wg dokumentacji 30x30 cm lub średnicy 30 cm, a głębokość 0,8 m. 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową min. C8/10. 

Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na 

mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co 

najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 

fundamentu jest niższa od 10
o
C – po 14 dniach. 
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5.5. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

gabionu, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości (za wyjątkiem murków 

gabionowych ustawionych na spadkach). Słupki należy ustawiać zgodnie ze wskazaniami producenta 

systemu ogrodzenia. 

5.6. Montaż elementów gabionowych 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża (sposób montażu i połączenia mogą się różnić w zależności 

od producenta). Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 

dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. Słupy znajdują się 

wewnątrz koszy w rozstawie  co ok 1,5m. Kosze gabionowe powinny być skręcane w miejscu 

docelowym aby nie przenosić masywnych elementów. Przed rozpoczęciem zasypywania należy 

upewnić się że wszystkie elementy są z sobą prawidłowo połączone a skręcona konstrukcja  jest 

stabilna. Przy zasypywaniu należy pamiętać aby kruszywo  wysypywane było z możliwie najniższej 

wysokości. Montaż siedzisk powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta i 

elementów systemowych przewidzianych do tego celu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania ogrodzenia należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz 

zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 

badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 

dokumentacji odbiorczej. 

6.2.2. Badania gotowych elementów 

Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną 

oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki 

badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
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6.2.3. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchyłki elementów gabionowych po wykonaniu powinny się mieścić w granicach: 

- długości i wysokości - 2-3 cm 

- szerokość – 2 cm 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- m3 (metr sześcienny) wykonanego elementu gabionowego,  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 

użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy – norma wyrobu – cz.1:Wyroby bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej lub dymoszczelności 

PN-EN ISO 2361:1998, PN-EN ISO 2178:2016-06, PN-EN ISO 2360:2006, PN-EN ISO 2064:2004, 

PN-EN ISO 3543:2004 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

 

Inne dokumenty 

Instrukcje montażu elementów ogrodzeń wydane przez poszczególnych Producentów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST-00.09 

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.09) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące izolacji 

przeciwwilgociowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.09) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.09) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych fundamentów wiaty (altany) piknikowej. 

1.4  Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” i są zgodne 

z  obowiązującymi polskimi normami i definicjami. 

izolacja – warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 

(układów) 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z 

gruntem przed wilgocią na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 

lanego, papy smołowej na lepiku. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania 

ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

2.1. Masa gruntująca 

Do wykonania warstwy podkładowej pod izolację przeciwwilgociową części powierzchni 

betonowych znajdujących się pod ziemią należy zastosować masę gruntującą przykładowo z roztworu 

asfaltowego. Zastosowany materiał powinien charakteryzować się głęboką penetracją podłoża oraz 

możliwością zastosowania na wolnym powietrzu w tym na ekspozycję w ujemnych temperaturach. 

2.3. Masa do izolacji powłokowych 

Do wykonania warstwy izolacji zasadniczej przeciwwilgociowej części powierzchni 

betonowych znajdujących się pod ziemią należy zastosować przykładowo lepik asfaltowy na zimno. 

Zastosowany materiał powinien charakteryzować się możliwością zastosowania na wolnym powietrzu 

w tym na ekspozycję w ujemnych temperaturach. 

 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 104 

  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania prac  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

Materiały izolacyjne można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta w taki 

sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  

Przechowywanie materiałów izolacyjnych na wolnym powietrzu pod przykryciem. 

Materiały izolacyjne należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym 

miejscu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

“Wymagania ogólne”.  

5.2. Gruntowanie powierzchni 

 przy nakładaniu warstwy gruntującej na beton musi być zakończony proces wiązania cementu, 

 powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa i czysta, nie może być zamrożona, 

oszroniona a także musi być pozbawiona zastoin wodnych, 

 z powierzchni betonowej należy usunąć luźne elementy, ostre krawędzie i pył, zaś 

elementy stalowe odrdzewić w razie potrzeby, 

 w przypadku występowaniu ubytków w powierzchni betonowej należy wyrównać ją 

zaprawą cementową, 

 bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnie 

przedmuchać sprężonym powietrzem, 

 powłokę gruntującą należy nakładać w jednej warstwie o ile instrukcja stosowania przyjętego 

materiału nie mówi inaczej, 

 powłokę gruntującą nanieść szczotką dekarską, pędzlem lub metodą natryskową 

równomiernie rozprowadzając po całej gruntowanej powierzchni warstwą jednakowej 

grubości, 
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 przed wykonaniem powłoki gruntującej w niskich temperaturach masę izolacyjną należy 

wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia, 

 powłokę można nanosić w przedziale temperatur +5
o
C do +35

 o
C i być o 3 stopnie wyższa od 

temperatury punktu rosy, 

 w przypadku nakładania więcej niż jednej warstwy gruntującej należy każdą następną nanosić 

po wyschnięciu poprzedniej 

5.3. Izolacja powłokowa zasadnicza 

 izolacyjne powłoki zasadnicze należy nanosić na uprzednio zagruntowaną powierzchnię 

betonową po wyschnięciu gruntu, zgodnie z instrukcją stosowania, 

 powłokę izolacji przeciwwilgociowej należy nanieść w dwóch warstwach, 

 powłokę można nanosić w przedziale temperatur +5
o
C do +35

o
C i być o 3 stopnie wyższa od 

temperatury punktu rosy, 

 przed wykonaniem powłoki w niskich temperaturach masę izolacyjną należy wstawić na min. 

12 godzin do ciepłego pomieszczenia, 

 temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna się mieścić w granicach + 5ºC do +35ºC 

i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

 wilgotność względna powietrza w czasie wykonania robót powinna być nie większa niż 85 %, 

 powłokę izolacyjną nanieść szczotką dekarską lub pędzlem równomiernie rozprowadzając po 

całej gruntowanej powierzchni warstwą jednakowej grubości, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola materiałów izolacyjnych 

 wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

 materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

 odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej, 

 nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

 wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 106 

  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni zaizolowanej konstrukcji 

betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną ST i oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.  

Płatność za 1 m2 [jeden metr kwadratowy] zaizolowanej powierzchni konstrukcji betonowej 

należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 roboty przygotowawcze, 

 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie warstwy izolacyjnej, 

 odwodnienia na czas prowadzenia robót, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-69/B-10260 :1998 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (ST-00.10) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego w ramach  „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry 

Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (ST-00.10) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (ST-00.10) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- realizacja altan piknikowych,  

- wiat kajakowych i na skrzynki pocztowe,  

- ławek, stołów. 

- stanowisk wypoczynkowo – rekreacyjnych 

- stanowisk dla rowerów, 

- murków oporowych przy ławkach, 

- palenisk,  

- tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych itp., 

- przeniesienia istniejącej wiaty. 

- grille gabionowe 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, stoły nie powinny odbiegać 

znacząco od siebie wizualnie.  

2.2. Wymagania dotyczące materiałów wiat i obudowy (ogrodzenia) przenośnych toalet toi toi. 

Do wykonania altany piknikowej użyte zostaną m.in. następujące materiały:  

 słupki i rygle stalowe z profilu HEA140, 

 blachy, 

 kątowniki L40x40x5, 

 stężenia w postaci prętów okrągłych ∅12, 

 deski grubości 2; 2,5; 4 cm,  

 krawędziaki drewniane, 

 papa. 

 orynnowanie 

Do wykonania wiaty kajakowej i wiaty na skrzynki pocztowe użyte zostaną następujące materiały:  

 słupki, rygle i wsporniki z profilu RK40x40x4, 
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 blachy, 

 deski grubości 2,2 cm,  

 płatwie 10x10 cm, 

 papa. 

Do wykonania wiaty na skrzynki pocztowe użyte zostaną następujące materiały:  

 słupki, rygle z profilu RK40x40x4, 

 blachy, 

 kątowniki L50x50x5, 

 deski grubości 2,2 cm,  

 płatwie 10x10 cm, 

 papa. 

Do wykonania obudowy przenośnych toalet toi toi użyte zostaną następujące materiały:  

 słupki  RK80x80x4, 

 rury kwadratowe RK60x60x4 

 blachy, 

 deski grubości 2 cm i szerokości 10 cm,  

 łaty 6x4 cm do mocowania desek 

 zawiasy o nośności na siłę pionową min. 150 kg 

Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna klasy C24. Elementy drewniane 

bardziej reprezentatywne jak żaluzje z desek drewnianych wiat piknikowych i obudowa przenośnych 

totalet powinny mieć dodatkowo klasę drewna A. Drewno powinno zostać zaimpregnowane i pokryte 

warstwą wierzchnią. Preparaty do ochrony drewna powinny spełniać wymagania techniczne zawarte 

w dokumentacji projektowej.  

Elementy stalowe klasy S235 powinny być zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe i 

malowanie proszkowe na kolor ciemny grafit (antracytowy) [RAL 7024]. Cynkowanie należy 

wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych czynności z 

użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 

2.3. Ławki, kosze na śmieci 

Ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne  winny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym i odpowiadać  wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy 

wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego przed dostawą i montażem.  

2.4 Tablica i gablota informacyjna 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowej grafiki na nowej tablicy informacyjnej. 

Wydruk wielkoformatowy powinien być wodoodporny, wydrukowany metodą WAVEPRINT z 

brakiem widocznych przejść głowicy drukującej pry rozdzielczości 1440 dpi. Wydruk powinien być 

odporny na działanie czynników atmosferycznych UV. Nośnik druku – folia polimerowa 

PROFIFLEX100 z 5 letnim okresem gwarancyjnym. Całość powinna być dodatkowo laminowana 

warstwą ochronną anty-UV (certyfikowaną) i antygrafitti również z 5-letnią gwarancją. Konstrukcja 

tablicy i gabloty informacyjnej wg dokumentacji projektowej.  

Plik .tif w wysokiej rozdzielczości zostanie udostępniony wykonawcy. 
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Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego przed dostawą i montażem. 

2.5. Murki oporowe, palenisko 

Do murowania palenisk i murków oporowych należy użyć koski kamiennej łupanej h=14cm. 

Murowanie powinno się odbywać na zaprawie mrozoodpornej. Grubość spoinowania do 25mm. 

Zaprawa powinna się charakteryzować wytrzymałością na ściskanie min. 10,0 N/mm
2
. Paleniska 

zostaną zwieńczone płytą granitową grubości 4cm i szerokości 36cm. Granit powinien być 

płomieniowany barwy szarej. Spód płyty powinien posiadać kapinosy. Posadowienie murków 

przewidziano na fundamencie z betonu klasy C8/10. Wnętrze paleniska w celu umożliwienia odpływu 

wody powinno być zasypane warstwą odsączającą ze żwiru #8/31,5mm i piasku. Przy murku M4 

przewidziano min. 4 szt. rurek z filtrem odwrotnym. Należy także przewidzieć środki 

impregnacyjne do kamienia. 

2.6. Grill gabionowy 

Grill z siatki gabionowej ocynkowanej wypełniany kamieniem tożsamym co ławki i 

ogrodzenie (SST-00.07 i SST-00.08). Grill powinien być wyposażony w stalowy wkład, ruszt i komin. 

Parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania elementów małej architektury 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 koparka podsiębierna 

 samochód samowyładowczy 

 spycharka gąsienicowa 

 ubijak spalinowy 

 wibrator powierzchniowy 

 żuraw samochodowy 

 betoniarka 

 narzędzia do montażu wiat i ogrodzeń 

 palnik gazowy 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości  transportowanych materiałów. Elementy malej architektury powinny być 

transportowane w taki sposób aby nie dopuścić do uszkodzeń mechanicznych elementów. Sposób 

transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 111 

  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wiaty (altany) piknikowe 

Fundamenty: 

Posadowienie wiaty należy wykonać  na betonowych stopach i ławach fundamentowych 

wykonanych z betonu C20/25 o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. Posadowienie 

fundamentów wykonać  na rzędnej – 0,9 m poniżej poziomu terenu wokół obiektów na 10cm warstwie 

chudego betonu klasy C8/10. Ze stóp fundamentowych należy wystawić kotwy fajkowe M16 

umożliwiające zamontowanie słupów za pomocą śrub . Pod markę słupa należy wykonać podlewkę 

montażowo-wyrównawczą. Wykonanie fundamentów zgodnie z SST-00.05. 

Konstrukcja: 

Wiatę wykonać w konstrukcji stalowo-drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej z desek 

grubości 2,5cm mocowanych ze sobą na pióro + wpust. Deski dachu mocowane na gwoździe do desek 

maskujących o przekroju 13,3x4cm Deski drewniane maskujące mocowane są do każdego rygla 

podłużnego za pomocą wkrętów do drewna M8 o długości 100mm wkręcanych bezpośrednio przez 

klocki drewniane wsadzane między pasy profilu. Kocki mocowane są z dwóch stron środnika za 

pomocą śruby lub szpilki M20 przechodzącej przez środnik. Nakrętki i podkładki schowane w 

drewnianych klockach, których rozstaw wynosi ok. 30cm.  

Rygle poprzeczne mocowane są do słupów poprzez blachę głowicy słupa za pomocą śrub 

M16, a rygle podłużne z ryglami poprzecznymi bezpośrednio śrubami M12. Wszystkie śruby klasy 

4.8. 

Nad projektowanym ogrodzeniem gabionowym zaprojektowano stężenia stalowe cięgnowe z 

prętów Ø12mm. Przewidziano nakrętki napinające otwarte lub rurowe klasy 4.8 lub S235. 

Pokrycie dachu:  

Pokrycie dachu wiaty przewidziano jako dwie warstwy papy na deskowaniu. Podłoże powinno 

być  równe, wyczyszczone, odkurzone i suche. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w 

dni  suche, przy temperaturze nie niższej niż  +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w 

warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej 

+5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Arkusze papy można 

układać poprzecznie lub podłużnie do spadku dachu z zakładem wynoszącym min. 10cm zaczynając 

od dołu. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z  którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 

posypki na całej szerokości zakładu. 

Orynnowanie: 

Rynny należy montować wg wybranego systemu, zamiast rur spustowych należy zastosować 

łańcuch. Rynny i łańcuchy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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Ławki:  

Zaprojektowano ławki o konstrukcji z kątowników L40x40x5mm przyspawane do słupów 

HEA140. Do poziomego profilu kątownika przymocowane będzie siedzisko drewniane Siedzisko 

realizować z podobnych elementów drewnianych (krawędziaki 10x5cm) zastosowanych przez 

producenta ławek parkowych (drewno egzotyczne). Siedzisko mocowane za pomocą śrub M8 z łbem 

obłym, np. śruby zamkowe. Kątownik poziomy powinien być ścięty pod kątem 45
o
 od strony 

zewnętrznej. Wewnątrz wiaty przewidziano także ławki i stoły gabionowe.  

5.3. Wiaty na kajaki 

Fundamenty: 

Zaprojektowano posadowienie obiektu na betonowych stopach fundamentowych wykonanych 

z betonu C20/25. Stopy mają wymiary w rzucie 40x60cm i wysokość 60cm. Stopy posadowione na 

warstwie z chudego betonu grubości 10cm klasy C8/10. Wykonanie fundamentów zgodnie z SST-

00.05. 

Konstrukcja:  

Wiata posiadać będzie konstrukcję stalowo-drewnianą. Dach o konstrukcji krokwiowo-

jętkowej, symetryczny o nachyleniach połaci 20
o
, elementami konstrukcyjnymi wiaty będą ramy i 

słupki stalowe oraz krokwie 8x8cm i jętki 2,5x8cm. Jako wykończenie dachu po dłuższych bokach 

będą znajdować się deski maskujące gr. 2cm. Deski przykrycia grubości 2,2cm. Rama stalowa składać 

się będzie ze słupków i wsporników na których układane będą kajaki Pionowe elementy ramy (słupki) 

łączone w miejscu wsporników poziomym elementem. Wszystkie elementy stalowej ramy wykonać z 

rur kwadratowych 40x40x4mm. Wsporniki mocowane pod kątem 5
o 

od poziomu, z końcówką z 

tworzywa sztucznego zabezpieczającą przed dostaniem się wody do środka profilu. Środkowa para 

słupków nie będzie posiadać elementów wspornikowych. Słupki spawane do stalowych marek od góry 

i od dołu. Dolna marka grubości 10mm, mocowana do fundamentu za pomocą 4 kotew M10. Górna 

marka grubości 10mm, mocowana do belki drewnianej dachu za pomocą 4 wkrętów M5.  

Pokrycie dachu:  

Pokrycie dachu wiaty przewidziano jako dwie warstwy papy na deskowaniu. Podłoże powinno 

być  równe, wyczyszczone, odkurzone i suche. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w 

dni  suche, przy temperaturze nie niższej niż  +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w 

warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej 

+5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Arkusze papy można 

układać poprzecznie lub podłużnie do spadku dachu z zakładem wynoszącym min. 10 cm zaczynając 

od dołu. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z  którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 

posypki na całej szerokości zakładu. 
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5.4. Wiata na skrzynki pocztowe 

Fundamenty: 

Zaprojektowano posadowienie obiektu na betonowych stopach fundamentowych wykonanych 

z betonu C20/25. Stopy mają wymiary w rzucie 40x60cm i wysokość 60cm. Stopy posadowione na 

warstwie z chudego betonu grubości 10cm klasy C8/10. Wykonanie fundamentów zgodnie z SST-

00.05. 

Konstrukcja:  

Wiata posiadać będzie konstrukcję stalowo-drewnianą. Dach o konstrukcji krokwiowo-

jętkowej, symetryczny o nachyleniach połaci 20
o
, elementami konstrukcyjnymi wiaty będą ramy i 

słupki stalowe oraz krokwie 8x8cm i jętki 2,5x8cm. Jako wykończenie dachu po dłuższych bokach 

będą znajdować się deski maskujące gr. 2cm. Deski przekrycia grubości 2,2cm. Ramę stalową 

wykonać ze słupków i poziomych elementów łączących wykonanych z rur kwadratowych 

40x40x4mm. Słupki spawane do stalowych marek od góry i od dołu. Dolna marka grubości 10mm, 

mocowana do fundamentu za pomocą 4 kotew M10. Górna marka grubości 10mm, mocowana do 

belki drewnianej dachu za pomocą 4 wkrętów M5. 

Przewidziano nową konstrukcję wsporczą pod skrzynki pocztowe, składającą się z 

kątowników 50x50x5 i przyspawanych między nimi płaskownikami. Kątowniki mocowane do 

poziomych rygli konstrukcji ramy za pomocą śrub M10. W konstrukcji płaskowników i kątowników 

należy wykonać nawiercenia w odpowiednich miejscach pod skrzynki pocztowe. 

Pokrycie dachu:  

Pokrycie dachu wiaty przewidziano jako dwie warstwy papy na deskowaniu. Podłoże powinno 

być  równe, wyczyszczone, odkurzone i suche. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w 

dni  suche, przy temperaturze nie niższej niż  +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w 

warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej 

+5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Arkusze papy można 

układać poprzecznie lub podłużnie do spadku dachu z zakładem wynoszącym min. 10 cm zaczynając 

od dołu. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z  którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 

posypki na całej szerokości zakładu. 

5.5. Obudowa przenośnych toalet toi toi 

Fundamenty: 

Zaprojektowano posadowienie obiektu na betonowych stopach fundamentowych wykonanych 

z betonu C20/25 (B25). Stopy mają wymiary w rzucie 40x40cm. Rozmieszczenie stóp 

fundamentowych w miejscu stalowych słupków. Posadowienie fundamentów zaprojektowano na 

rzędnej – 0,6 m poniżej poziomu terenu wokół obiektu. Wykonanie fundamentów zgodnie z SST-

00.05. 

Konstrukcja:  
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Ogrodzenie posiadać będzie konstrukcję stalową, na którą składać się będą rury kwadratowe 

RK80x80x4 jako słupy. Do słupów przyspawać należy blaszki 40x100mm grubości 4mm, które będą 

stanowić miejsce mocowania dla drewnianych łat. Łaty mocowane do blach za pomocą wkrętów M5. 

Jako obudowę przewidziano deski drewniane sosnowe grubości 2cm i szerokości 10cm – klasa jakości 

A.  

Deski mocowane poziomo do łat tak aby zachować między nimi prześwit 1 cm.  

Aby umożliwić wymianę przenośnych toalet zaprojektowano furtkę od strony chodnika. 

Furtka wykonana jako stalowa rama z rur kwadratowych RK60x60x4. Do ramy podobnie jak w 

ogrodzeniu przewidziano przyspawanie blach grubości 4mm, które będą stanowić miejsce mocowania 

dla drewnianych łat. Łaty mocowane do blach za pomocą wkrętów M5. Jako obudowę przewidziano 

deski drewniane sosnowe grubości 2cm i szerokości 10cm. Deski mocowane poziomo do łat tak aby 

zachować między nimi prześwit 1 cm. Stalowa rama łączona ze słupem za pomocą 3 zawiasów. 

Nośność każdego zawiasu na siłę pionową powinna wynosić min. 150kg. Szczegóły pokazano na 

rysunku 8.2. Należy przewidzieć zamknięcie furtki (przykładowo zasuwa bądź zapadka). 

5.6. Przeniesienie istniejącej wiaty 

Wiata istniejąca składa się ze słupów drewnianych o wymiarach 11x11 cm podtrzymujących 

dach i słupów 12x12 cm będących częścią ogrodzenia. Konstrukcja dachu składa się z jętek, płatwi i 

krokwi o wymiarach 17,5x6 cm. Krokwie i jętki są połączone ze sobą za pomocą desek gr. 2,3 cm. 

Płatew usztywniają miecze 13,5x5 cm. Od boków wiata obudowana jest deskami osłonowymi. 

Blachodachówka ułożona na łatach 6x4 cm. 

W pierwszej kolejności należy zdemontować w całości pokrycie dachu z blachodachówki i 

łaty. Następnie należy zdemontować każdy z wiązarów dachowych w całości odłączając od płatwi. 

Należy przy tym pamiętać, aby jętkę pochwycić pasem transportowym. Dla konstrukcji przenoszonej 

w nową lokalizację wykonać identyczny rozkład fundamentów i kotwienie słupów, tożsame z 

istniejącym. Nowe stopy fundamentowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST-

00.05. Ze stóp fundamentowych należy wystawić systemowe kotwy stalowe dla oparcia słupów 

drewnianych tak, aby słupy nie stykały się z gruntem.  

Elementy całej linii podparcia konstrukcji dachu dopuszcza się przetransportować z 

wykorzystaniem belki trawersowej bądź ręcznie. Elementy płotu należy demontować i przenosić 

rozkładając je na poszczególne elementy lub na sekcje wynikające z miejsc łączenia desek. Legary 

podłogowe powinny znajdować się minimum 3,0cm nad powierzchnią gruntu. Słupy powinny być 

montowane w tożsamy sposób jak w istniejącej wiacie z wykorzystaniem gotowych łączników do 

kotwienia w betonie. Po zamontowaniu wszystkich elementów konstrukcji należy ołacić połacie 

dachowe i zamontować ponownie pokrycie dachowe z blachodachówki ze wszystkimi niezbędnymi 

obróbkami. Należy przewidzieć 100% nowych łączników oraz ok. 30% nowych łat. Łączniki powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie. Blachodachówka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 

malowanie proszkowe na kolor antracytowy. Blachodachówka przewidziana jako nowa, możliwie 

płaska – zabezpieczona antykorozyjnie. 

Konstrukcję drewnianą wiaty przewidziano do zabezpieczenia poprzez impregnację. Do 

impregnacji drewna należy stosować grunt bezbarwny przeznaczony do impregnacji i do ochrony 

surowego drewna przed szkodnikami biologicznymi jak: grzyby pleśnie, glony, owady oraz nadający 

drewnu dekoracyjny wygląd poprzez wybarwienie zachowując rysunek drewna. Zawartość substancji 
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lotnych 67-88%, lepkość umowna wg kubka wypływowego z dnem stożkowym Ø4: 10-14 sekund. 

Czas schnięcia powłoki w 20
o
C powinien się mieścić w 28h. Środek powinien być nakładany w 2-3 

warstwach. 

5.7. Ławki, stoły, kosze na śmieci, tablica i gablota informacyjna, stojaki na rowery, niskie 

barierki, stacja napraw rowerów 

Wymagania dotyczące dostawy elementów : 

 wszystkie elementy winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w dokumentacji 

projektowej. 

 materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z dokumentacją projektową 

 elementy te powinny być zamontowane w sposób trwały, tak aby uniemożliwić  ich 

przemieszczanie. 

 przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

5.8. Wykonanie palenisk 

Mury z kamienia składające się na konstrukcję paleniska, powinny być wykonywane jako 

mury pełne na zaprawie umożliwiającej nakładanie spoin do grubości 4cm. Mury kamienne należy 

wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5
o
C. Kamienie powinny być oczyszczone i 

zmoczone przed ułożeniem. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się. Na 

każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było 

miejsc nie zapełnionych zaprawą.  

Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do 

płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi. 

Płyta granitowa klejona do murka na zaprawę do kamienia.  

W celu umożliwienia odpływu wody z wnętrza paleniska należy zastosować warstwę 

odsączającą ze żwiru #8/31,5 od strony gruntu grubości 30cm. Następnie należy ułożyć warstwę 

piasku grubości 30cm. Kruszywa nie należy zagęszczać.  

Zaimpregnowanie całości środkami konserwacji i ochrony kamienia. 

5.9. Wykonanie murków oporowych 

Mury z kamienia, powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie umożliwiającej 

nakładanie spoin do grubości 4cm. Mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza 

nie niższej niż + 5
o
C. Kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem. Spoiny 

pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się. Na każdą warstwę kamienia powinna 

być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą.  

Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do 

płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi. 

Przy murku oporowym M4 znajdującym się w miejscu docelowym istniejącej wiaty należy 

przewidzieć 4 szt. rurek z filtrem odwrotnym umożliwiających odpływ wody od strony naziomu.  

Zaimpregnowanie całości środkami konserwacji i ochrony kamienia. 
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5.10. Wykonanie grilli gabionowych 

Grill dostarczany jako gotowy element gabionowy ustawiany na fundamencie z betonu 

C12/15 bądź na uprzednio ułożonej nawierzchni z kostki kamiennej. Montaż elementu gabionowego 

tożsamy z SST-00.08. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Wiaty i obudowa przenośnych toalet toi toi 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

-zgodnie z dokumentacją i przepisami  

-poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji 

-należytego stanu izolacji  

-sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych  

-wykonania niezbędnych pomiarów 

6.3. Ławki, stoły, kosze na śmieci i tablice informacyjne 

Kontrola przy odbiorze dotyczy: 

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanego materiału. 

6.4. Palenisko i murki oporowe 

Kontrola przy odbiorze polega na: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny 

 sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości±20 mm 

 sprawdzenie wysokości muru - dopuszczalna odchyłka w wysokości ±15 mm 

6.5. Kontrola jakości pozostałych prac  

Kontrola jakości pozostałych prac polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonanych 

robót i jakości użytych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Dla konstrukcji stalowej jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanej, zamontowanej i 

zabezpieczonej konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Dla konstrukcji drewnianej nowej jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanej, 

zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i 

obmiarem w terenie. 
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Dla konstrukcji drewnianej przenoszonej wiaty jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) 

rozmontowanej i zamontowanej ponownie wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym, zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar  robót. Jednostką 

obmiarową dla elementów małej architektury (jak ławki, stoły, stojaki na rowery, stacje napraw 

rowerów) jest 1 szt. (sztuka). 

Dla konstrukcji murków kamiennych jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) 

wykonanej konstrukcji wraz ze spoinowanie i impregnacją.. 

Jednostką obmiarową robót krycia dachu papą jest m
2
 (metr kwadratowy) pokrytej 

powierzchni dachu.  

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb (metr bieżący). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót związanych z montażem elementów małej 

architektury jak kosze, ławki, stoły, stojaki na rowery itp. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

8.3. Sprawdzenie jakości wykonanych robót związanych z montażem konstrukcji stalowych 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

-prawidłowości położenia budowli w planie  

-prawidłowości wykonania podpór konstrukcyjnych  

-odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego  

-prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów  

-jakości materiałów i spoin  

-szczelności dla elementów których szczelność jest wymagana  

-stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

-stan i kompletność połączeń 

8.4. Sprawdzenie jakości wykonanych robót związanych z montażem konstrukcji drewnianych 

wiat i obudowy toalet toi toi 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

-odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego  

-prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów  

-jakości materiałów  

-stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  
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8.4. Sprawdzenie jakości wykonanych robót związanych z murowanie murków kamiennych 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania jednostki obmiarowej elementów małej architektury obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– zakup i dostarczenie materiału,  

– ustawienie elementów i zamocowanie elementów 

Cena wykonania jednostki obmiarowej konstrukcji stalowej wiat obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiału,  

 wykonanie konstrukcji wiat 

Cena wykonania jednostki obmiarowej konstrukcji drewnianej wiat obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiału,  

 wykonanie konstrukcji wiat 

Cena wykonania jednostki obmiarowej pokrycia dachu wiat obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  

 zakup i dostarczenie materiału,  

 pokrycie dachu dwiema warstwami papy wraz z robotami towarzyszącymi 

Cena wykonania jednostki obmiarowej montażu rynny dla wiaty (altany) piknikowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  

 zakup i dostarczenie materiału,  

 montaż rynien i łańcucha 

Ceny wykonania jednostki obmiarowej wykonania murków kamiennych obejmuje całość 

robót wg dokumentacji projektowej i ST, w tym: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wyprofilowanie podłoża, 

 wykonanie robót ziemnych wraz z zagęszczeniem, 

 wykonanie podkładu betonowego, 

 wykonanie muru 

a) roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem, 

b)zasypanie wykopu, 

c)montaż płyty granitowej 

d) spoinowanie murów, 

d) impregnacja murów, 

e)roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 wykonanie warstw odsączających wewnątrz paleniska 

 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 119 

  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy: 

 PN-EN 1995-1-1:2010 – Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia 

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

 PN-EN 1993-1-1:2006 – Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 

10.2. Dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 

następujących tomów: Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.11) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego w ramach  „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry 

Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.11) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.11) 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego lewego brzegu Odry związanych z pomostami 

pływającymi. 

1.4  Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. „Wymagania Ogólne” i są zgodne 

z  obowiązującymi polskimi normami i definicjami. 

konstrukcja wsporcza – elementy konstrukcyjne służące do zamocowania oznakowania 

znak nawigacyjny –rodzaj urządzenia lub budowli, która jest ustawione w celu wskazywania 

bezpiecznej drogi wszelkim uczestnikom ruchu wodnego lub lotniczego. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

2.1. Materiały stosowane do fundamentów 

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych oznakowania powinny być wykonane 

jako monolityczne betonowe wykonywane na budowie wymiarach w rzucie 60x60cm i wysokości 

130cm. Beton C12/15. Wykonanie fundamentów powinno być zgodne z SSt-00.05. 

2.2. Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcję wsporcze przewidziano jako wykonane z rur stalowych kwadratowych  przekroju 

min. 120x120x5mm zabezpieczone poprzez cynkowanie. Na wysokości fundamentu do słupa 

powinny być przyspawane wąsy. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać 

wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. 

Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte 

równo i prostopadle do osi rury. 
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2.3. Tarcza znaku  

Tarcza znaku powinna być wykonana z jednego kawałka blachy zabezpieczonej poprzez 

cynkowanie ogniowe. Powierzchnia informacyjna znaku powinna być pokryta folią odblaskową drugiej 

generacji. Wymiary znaków powinny być zgodne projektem oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego. 

2.3. Materiały do montażu znaków  

Materiały do montażu znaków – będą zabezpieczone przed korozją co najmniej metoda 

ocynkowania ogniowego.  

2.4. Oświetlenie nawigacyjne  

Pomosty powinny być wyposażone w oświetlenie nawigacyjne zgodnie z projektem oznakowania 

i oświetlenia nawigacyjnego. Lampa powinna być wyposażona w moduł solarny o wysokiej wydajności i 

baterię. Obudowa powinna się charakteryzować wodoszczelnością klasy min. IP68. Montaż na słupach 

systemowych.   

2.5. Oświetlenie zewnętrzne znaków 

Oznakowanie nawigacyjne powinno być oświetlone zewnętrznym źródłem światła wg 

projektu oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego powinno  być wyposażone w zewnętrzne źródło 

światła. Projektuje się odnawialne źródło energii w postaci paneli fotowoltaicznych na każdy znak. 

Doświetlenia nie wymagają znaki zielone trójkątne oznaczające miejsce niebezpieczne ze względu na 

montowaną przy nich lampę nawigacyjną. Panele powinny spełniać wymagania podane w projekcie tom 

II – Projekt Architektoniczno-Budowlany. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane 

ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty 

ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego można wykonać ręcznie lub przy użyciu 

dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.  

4.2. Przewóz materiałów do znakowania pionowego 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, oświetlenie 

itp.) powinien odbywać się środkami transportowymi w sposób uniemożlwiający ich przesuwanie w 

czasie transportu i ich uszkodzenie.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

“Wymagania ogólne”.  

Tablice i znaki nawigacyjne powinny być stawiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach 

wodnych i projektu oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

5.2. Oznakowanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie i uzgodnienie tymczasowego oznakowania 

nawigacyjnego na czas prowadzenia robót dla całej inwestycji.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i projektu oznakowania i 

oświetlenia nawigacyjnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaków i tablic , 

 wysokość zamocowania znaku i tablicy na konstrukcji wsporczej, 

5.4. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Rodzaj wykonania wykopu powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu 

i posiadanego sprzętu. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie aby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.5. Montaż oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego na pomostach pływających 

Montaż znaków oznaczających miejsce niebezpieczne wraz z lampą nawigacyjną, powinien 

być skonsultowany z producentem pomostów pływających.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania oznakowania  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia znaków: 

-odchyłka od pionu ± 1%, 

-wysokość umieszczenia znaku ± 2 cm, 

 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 124 

  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania oznakowania, montażu lampy nawigacyjnej i modułu 

fotowoltaicznego jest 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców 

materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną 

jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i 

pomiarów. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 szt. wykonanego znaku należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 

w oparciu o wyniki pomiarów.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów, 

• zamontowanie tarcz znaków, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

Płatność za 1 szt. montażu lampy nawigacyjnej  należy przyjmować na podstawie obmiaru.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• wykonanie robót, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

Płatność za 1 szt. montażu paneli fotowoltaicznych  należy przyjmować na podstawie obmiaru.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
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• oznakowanie robót, 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• wykonanie robót, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 43). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.12) 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

gospodarką drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji „Zagospodarowanie 

lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.12) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.12) 

Zakresem robót jest objęte: 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 

- sadzenie drzew i krzewów; 

- ściółkowanie powierzchni pod drzewami korą; 

- wykonanie trawników siewem; 

- pielęgnacja gwarancyjna. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

2.5. Pochodzenie materiałów  

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest 

on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny 

posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 

międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem 

Inwestora. 

2.6. Materiał roślinny  

a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkółkach drzew i krzewów 

ozdobnych.  

b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji 

projektowej.  

c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, wysokość pnia, 

numer normy. 

 Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat o obwodzie pnia 14-16 cm; 

 Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
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charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

 Drzewa iglaste powinny mieć wysokość minimum 70 cm, 

 Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną  

i koronę ukształtowaną na wysokości około 250-300 cm; 

 Krzewy liściaste powinny mieć wysokość ok. 30-40 cm w zależności od gatunku; 

d) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne; 

 u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew  

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe; 

 zwiędnięcie liści i kwiatów; 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

2.7. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Skład procentowy 

gatunków traw użytych do mieszanki: 

- życica trwała Lolium perenne – 15% 

- kostrzewa czerwona rozłogowa   Festuca rubra ssp. rubra – 30% 

- kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra ssp. commutata – 25% 

- kostrzewa różnolistna Festuca heterophylla – 10% 

- wiechlina łąkowa Poa pratensis – 10% 

- kostrzewa owcza Festuca ovina – 10% 

 

2.8. Materiały dodatkowe 

KORA SOSNOWA – średniorozdrobniona, bez zanieczyszczeń (jeden worek 80 l pokrycie powierzchni 

2 m
2
).  

AGROWŁÓKNINA SEPARACYJNA – zastosowanie pokrycia podłoża warstwą agrowółkiny 

zabezpieczającej przed przerastaniem chwastów na rabatach i opaskach żwirowych. 

Agroeowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre noże, 

nożyce lub inne podobne narzędzia. Pasma agrowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć. Warstwę 

agrowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
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elementów, które mogą spowodować jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew i krzewów). 

Pasma agrowłókniny mogą być łączone na zakład z zastosowaniem specjalnych szpilek z tworzywa 

sztucznego spinających dwa pasma. W przypadku wyrównanego podłoża zakładu powinna wynosić 

przynajmniej 30 cm. Możliwość zakupu agrowółkniny w kilku rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 

mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m. 

2.9. Podłoże 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna 

od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

 Optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 

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

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

 zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

 kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.10. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

2.11. Ściółka 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 

“Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do nasadzeń 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport ziemi urodzajnej, kory, roślin 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 

odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

“Wymagania ogólne”.  

5.2. Nasadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 ) Usunąć starą darń oraz śmieci; 

a) Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

b) Wymodelować powierzchnię terenu; 

c) Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

d) Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

e) Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 

f) Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 

g) Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

 Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

 Posadzić drzewa i krzewy; 

 Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

 Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

 Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające wodę; 

 Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów; 

 Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  0,5 m² 

pod 1 krzew i drzewo; 

 Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

 Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

5.3. Zabezpieczenie roślin  

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym 

trójnogiem. 

Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o 

przekroju nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. 

Wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na 

wietrze. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i 

zapobiegać ocieraniu się. 
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5.4. Wykonanie trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 

cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 

zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

 Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa 

lub wykonana samodzielnie, 

 Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca się z: 5 

części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania prac przygotowawczych  

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

6.3. Kontrola sadzenia drzew 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów. 

- wielkości dołków pod drzewa  i krzewy; 

- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian; 

- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami 
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- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 

- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 

- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego.  

6.4. Kontrola wykonania trawników 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 

- Prawidłowego wyrównania terenu; 

- Prawidłowego wykonania trawników; 

- Gęstości zasiewu nasion. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] wykonanych trawników, 

- [m2] pielęgnowanych trawników. 

- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 

- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie w 

szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-G-98011 Torf rolniczy 

 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 

 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 

 PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

 BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.13) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry 

Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.13) 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.13) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci 

wodociągowych i obejmują dostawę oraz montaż następujących elementów:, 

• kształtek z żeliwa sferoidalnego, 

• armatury, 

• wykonanie podłoża – typy podłoża określone są w dokumentacji projektowej, 

• wykonanie prób szczelności. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

wodociąg – rurociąg, w którym woda transportowana jest pod ciśnieniem, 

rurociąg ciśnieniowy tłoczny – rurociąg, w którym ścieki są transportowane pod ciśnieniem 

dodatnim, 

połączenie elastyczne kielichowe – powstaje w wyniku wsunięcia końca bosego jednego elementu 

przez uszczelkę elastyczną do kielicha następnego elementu, 

połączenia kołnierzowe – połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze, 

próba ciśnieniowa hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda, 

ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona w dokumentacji technicznej, będąca maksymalną 

różnicą rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego 

osią, 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

2.1. Kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Do budowy sieci wodociągowej stosować kształtki systemowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 

z powłoką wewnętrzną cementową, zewnętrznie ocynkowane i powleczone bitumem. 
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Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosować kształtki z żeliwa sferoidalnego GGG40 

zabezpieczonych powłokami wykonanymi metodą fluidyzacyjnego spiekania powłoki proszków 

epoksydowych lub EKB. 

2.2. Armatura – rozwiązania materiałowe 

Zasuwa kołnierzowa długa : 

- obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 

- ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki z 

 proszków epoksydowych lub EKB. Grubość powłoki ochronnej min. 250 μm. Temperatura 

 stapiania proszku żywicy epoksydowej 200°C 

- korpus zamykający (serce) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z 

 nawulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie) 

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W części uszczelniającej wrzeciono 

 polerowane 

- kostka zasuwowa mosiężna wykonana metodą prasowania i dokładnie oszlifowana 

- przelot zasuwy prosty bez gniazda 

- przelot przez serce na całej długości cylindrycznej (nie zawężony) 

- zasuwa winna posiadać minimum 2 główne O-ringi wykonane z EPDM 

- strefa O-ringowa winna być skutecznie odseparowana od kontaktu z wodą 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed 

penetracją  wody 

- kolor zasuwy niebieski 

- trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy 

- skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub z 

 polietylenu (jeżeli z polietylenu to HDPE o wytrzymałości na temperaturę +200°C, podstawa 

 pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T). 

Hydrant p.poż. podziemny, nadziemny 

- obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 

- ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy; wewnątrz emalia, zewnątrz EKB lub za pomocą 

fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 

250 μm. 

- stożek zaworu zamykającego z żeliwa białego z nawulkanizowaną warstwą tworzywa 

sztucznego-elastomer 

- czop spustowy z poliamidu 

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne 

- wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w części 

uszczelniającej szlifowany 

- nakrętka wrzeciona demontowalna wykonana metodą prasowania i dokładnie oszlifowana. 

Hydrant winien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w tulei mosiężnej. 

- hydrant winien posiadać deflektor zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części 

wylotowej 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej 

- hydrant winien posiadać  czworokątny ochraniacz wrzeciona 

- hydrant o konstrukcji zabezpieczającej przed wypływem wody w przypadku złamania 
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- skrzynka hydrantowa z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z polietylenu HDPE 

o wytrzymałości na temperaturę +200°C, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca 

obciążenie 40 T; alternatywnie skrzynka żeliwna z uszczelką EPDM łącząca dekiel z korpusem 

skrzynki. 

- hydrant o konstrukcji zabezpieczającej przed wypływem wody w przypadku złamania 

2.3. Materiały sypkie do wykonania podłoża  

Stosować piasek średnioziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o 

granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm. 

2.4. Śruby i nakrętki  

Stosować śruby i nakrętki ze stali co najmniej 0H18N9T. 

2.5. Oznakowanie trasy rurociągu  

Do oznakowania trasy rurociągów z PE stosować taśmę PEHD z wkładką metaliczną. 

Oznaczenia lokalizacyjne na powierzchni terenu - słupki z PE wypełnione betonem DN 50 z 

tabliczkami, lub tabliczki na obiektach stałych np. budynki. 

2.6. Materiały izolacyjne 

Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę i być zgodne z normami.  

Do izolacji  zgodnie z dokumentacją projektową proponuje się zastosowanie  następujących 

materiałów:  

 powierzchnie  stykające się z gruntem powlec dwukrotnie roztworem asfaltowym do 

gruntowania   

Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów izolacyjnych z grupy mas 

bitumicznych  spełniających wymagania projektu i posiadających wymagane aprobaty  techniczne.   

Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiałów izolacyjnych 

akceptację Inżyniera Budowy. 

2.7. Zaprawy szybkowiążące 

Stosować wyłącznie produkty chemii budowlanej. 

2.8. Beton 

W zależności od rodzaju robót stosować beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z 

projektem. 

2.9. Rurociągi tymczasowe do odwodnień 

- rurociągi o średnicy 133mm szybko złączne 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
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Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje 

się użyć następującego sprzętu: 

 koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6 m
3
, 

 żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-15,0 ton, 

 zagęszczarki płytowe, 

 wiertnice 

 zgrzewarki doczołowe  

 agregat prądotwórczy, 

 agregaty spawalnicze. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne".  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 

takich środków transportu, jak: 

 samochody samowyładowcze 10-20 ton, 

 samochód dostawczy do 0,9 tony, 

 samochód skrzyniowy do 5 ton, 

 dłużyca, 

 ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 

przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne" i 

Warunkach Technicznych.  

5.2 Wykonanie podłoża 

Posadowienie rurociągów; wg. opisów podanych na profilach i w opisach branżowych. 

5.3 Montaż rur 

5.3.1 Ogólne zasady montażu 

Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C. 

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.  

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu 

o rzędnej niższej do wyższej.  
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Zmiany kierunku wykonywać wyłącznie za pomocą kształtek systemowych lub dla rur z 

PEHD poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co do 

promienia gięcia.  

Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonywać w rurach ochronnych. 

Przy połączeniach kołnierzowych używać uszczelek odpornych na działanie ścieków i 

stosować następujące zasady:  

- przeciwległe śruby należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie,  

- gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy 

 śruby, nie więcej jednak niż 25mm.  

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:  

- dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 

2mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,  

- pozostawiać śruby nie dokręcone,  

- pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.  

Roboty ziemne związane z budową rurociągów ujęto w Specyfikacji Technicznej ST-00.03.  

5.3.2 Montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego 

Przed wykonaniem połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce 

rur powinny być dokładnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym 

tarcie. Do wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem 

prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 

oraz współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio 

ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Połączenia z armaturą kołnierzowe. Zmiany 

kierunku należy wykonać za pomocą kształtek systemowych.  

5.3.3 Montaż armatury 

Armaturę łączyć z rurociągami za pomocą połączeń kołnierzowych.  

Armaturę w komorach technologicznych montować na blokach podporowych wykonanych z 

betonu minimum B25 lub na wspornikach stalowych. 

Zasuwy i hydranty należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych 

betonowych.  

5.4 Wykonanie próby szczelności 

Wykonywać hydrauliczne próby szczelności (odcinkowe i całego rurociągu) przy ciśnieniu 

próbnym 1,0 MPa. Przed wykonywaniem prób szczelności rurociągi należy odpowietrzyć Długości 

odcinków poddawanych próbie szczelności nie powinny przekraczać 300m. W trakcie wykonywania 

odcinkowych prób szczelności złącza rurociągów i armatura powinny być odsłonięte.  

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 

0,2MPa) i wydajności (min. 10l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego 

urządzenia. 
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5.5 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z 

należytą starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli 

poszczególnych sieci. 

5.6 Oznakowanie trasy rurociągu i armatury 

Trasa rurociągów  musi być oznakowana za pomocą taśmy z PE z wkładką metaliczną 

mocowaną do obudów zasuw. Armaturę oznakować za pomocą tabliczek z PEHD umieszczonych na 

stałych obiektach lub na słupkach stalowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem 

rurociągów, armatury, wykonaniem skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym i próbą szczelności. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w  niniejszej 

Specyfikacji. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 

prowadzona według PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczególności powinna 

obejmować: 

 badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie rzędnych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów punktów 

 wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

 badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 badania odchylenia osi rurociągów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i uzbrojenia, 

 badanie odchylenia spadku rurociągów, 

 badanie połączeń rurociągów, 

 badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów, 

 wykonanie hydraulicznej próby szczelności odcinka rurociągu (odcinki nie dłuższe niż 300m) 

i całego  rurociągu przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 

 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 2cm, 

 odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2cm dla rur 

żeliwnych           i ± 10cm dla rur PEHD, 

 różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ± 2cm i ±5cm 

dla rur PEHD, 
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 proces zgrzewania rur PEHD musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania 

doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez Inżyniera, 

 ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej ciśnienia 

próbnego (badanie odcinka przewodu). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest: 

 1m wykonanego rurociągu wraz z kształtkami  

 1 komplet elementu rurociągu 

 1m
3
 podłoża, 

 1m próba szczelności, 

 1 szt próba szczelności i wydajności hydrantu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem 

rurociągów i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały wyniki 

pozytywne.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie podłoża, 

• roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i    poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".  

9.2  Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

 wykonanie, rozbiórka i utrzymanie ewentualnych dróg tymczasowych, 

 przygotowanie podłoża, 
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 montaż rurociągów, 

 montaż kształtek, 

 montaż armatury, 

 wykonanie przecisku, 

 wykonanie spustów i wylotów, 

 oznaczenie trasy rurociągów, 

 uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów, 

 wykonanie próby szczelności, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

 wykonanie operatów  geodezyjnych powykonawczych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy 

PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 

PN-B-10725  Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

PN-ISO 4064-3  Pomiary objętości wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Metody badań i wyposażenie 

PN-B-02424  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 

PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.2  Instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do zarządzenia 

Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew w okresie budowy drogi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

trwających w okresie budowy drogi, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew 

zlokalizowanych: 

 w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych, które dokumentacja projektowa, ST lub 

Inżynier przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

 na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i 

zaplecza budowy, z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego 

zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie 

prowadzenia robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

1.4.2. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 

1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.4. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować 

następujące materiały: 

 deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

 maty słomiane, 
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 zużyte opony samochodowe, 

 drut, taśmę stalową, gwoździe, 

 wodę, 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

 ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

 samochodu skrzyniowego do transportu, 

 sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 

 wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   ST lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

 szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach 
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zabezpieczających drzewa, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych , a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 

wszystkich czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 

paliw i lepiszcz. 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych 

robót są miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać 

osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej 

kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z 

osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem 

wegetacji roślin (patrz rys. 1). 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m
2
 na jeden pień) lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część 

każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. 

Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 

40÷60 cm, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m
2
 na jedno drzewo, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm
3
 na jedno drzewo przez cały okres trwania 

robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
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5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2 lub ustalone przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 

 obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4, 

 zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 

 ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót 

zabezpieczających. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich ST, 

wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

 w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych 

korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, pomiarowe, 

 pozyskanie miejsca składowania materiałów, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu, 

 uporządkowanie terenu robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, 
Warszawa 2002 (projekt) 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

– warstw nawierzchni, 

– krawężników, obrzeży i oporników, 

– chodników, 

– znaków drogowych, 

– ogrodzeń. 

– istniejącego umocnienia brzegu 

– tablicy informacyjnej 

– gabloty informacyjnej 

– fundamenty istniejącej wiaty 

– istniejące pomosty 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń, ogrodzeń i 
przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń, umocnienia brzegu itp. obejmują usunięcie z 

terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową 

lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST 

lub przez Inżyniera. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń, Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

a) dla nawierzchni i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

b) dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 
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(metr), 

c) dla gabloty i tablicy informacyjnej – szt. (sztuka), 

d) rozbiórka i recykling betonu i gruzu ceglanego – m
3
 (metr sześcienny), 

e) rozbiórka umocnienia w postaci płyt prefabrykowanych – m
2
 (metr kwadratowy), 

f) rozbiórka umocnienia z drewnianych desek i blachy trapezowej – m
2
 (metr kawadratowy),  

g) istniejące pomosty – szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje: 

 rozbiórkę lub demontaż elementów, 

 załadunek ręczny lub mechaniczny elementów na środki transportowe, 

 wywiezienie materiałów z rozbiórek, - gruz na wysypisko śmieci, elementy stalowe na 

złomowisko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 
ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 
na zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 
Kątowniki nierównoramienne stalowe 
walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
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podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 

10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 

5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 

górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 

zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 

korpusu 
Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa o 

grubości 20 cm 
1,00 

Na głębokości od 20 

do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

1,00 
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-  W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

-  Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 

folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie 
*)

 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
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7 
Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 

nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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WARSTWA ODCINAJĄCA I WZMACNIAJĄCA 

Z GEOMEMBRANY  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

-  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ułożeniem warstwy odcinającej i wzmacniającej z geomembrany. 

1.2. Zakres stosowania ST 

-  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy odcinającej i wzmacniającej z geomembrany, stanowiącej część 

podbudowy zasadniczej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.3.Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.4. Geomembrana – materiał wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości i dodatkowymi paskami 

kleju o podwyższonej wytrzymałości 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST oraz ew. z aprobatą techniczną. 

2.2.2. Geomembrana 
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Rodzaj geomembrany i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej lub załączniku nr 2 do ST. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a)  układarki do układania geomembrany o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 

geomembrany ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki 

itp., 

b)  drobny sprzęt pomocniczy, jak piła, nóż, nożyce, młotek itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Geomembrana może być transportowana dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

– opakowania bel (rolek) folią, chroniąca przed uszkodzeniem i negatywnym działaniem 

promieniowania słonecznego, 

– zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, przed 

zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem, 

– ułożenia rolek poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach, 

– niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć geomembranę, 

– przestrzegania zaleceń producenta, dotyczących warunków przewozu geomembrany, 

– niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyładowywania 

geomembrany ze środka transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
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 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. ułożenie warstwy odcinającej z geomembrany, 

3. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, większe kamienie, które mogłyby uszkodzić 

geowłókninę, 

 wyrównanie powierzchni gruntu podłoża, np. przez ścięcie łyżką lub prze ułożenie warstwy piasku 

grubości około 5 cm rozłożonego ręcznie bez zagęszczania. 

5.4. Ułożenie warstwy odcinającej z geomembrany 

 Geomembranę należy układać ręcznie lub za pomocą układarki względnie ciągnika itp. przez 

rozwijanie szpuli, lekko ją naciągając. Zaleca się sporządzić plan układania, określający wymiary 

pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm. 

 Geowłókninę należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Aby 

zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z 

gruntem itp.).  

 Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i maszyn budowlanych bezpośrednio po ułożonej 

geowłókninie.  

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

 niezbędne uzupełnienia zniszczonych w czasie robót elementów robót,   

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 
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 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 

tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 

terenu robót z dokumentacją 

projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i 

dokumentacji 

projektowej 

2 Oczyszczenie i wyrównanie 

podłoża 

Całe podłoże Wg pktu 5.3 

3 Prawidłowość ułożenia 

geomembrany 

Jw. Wg pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geomembrany 

przed przemieszczeniem, 

prawidłowość połączeń, 

zakotwień, ew. balastu itp. 

Jw. Wg pktu 5.4 

5 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 

roboczego pojazdów i maszyn 
Jw. Wg pktu 5.4 

6 Wykonanie robót 

wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie podłoża. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST-00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy odcinającej z geomembrany obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie robót przygotowawczych, 

– ułożenie geomembrany według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

2. PN-EN ISO 

10319 

Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie 

metodą szerokich próbek 

3. PN-EN ISO 

12236 

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na 

przebicie statyczne (metoda CBR) 

4. PN-EN ISO 

12956 

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie 

charakterystycznych wymiarów porów 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

ZALECANE  WŁAŚCIWOŚCI  GEOMEMBRANY 

 

  

S U R O W I E C : membrana:  POLIETYLEN WYSOKIEJ GĘSTOSCI (HDPE) 

   składnik przylepny: BITUM ELASTOMERYCZNY 

 

WYMIARY 1 ROLKI 

    JEDN. MIARY WARTOŚĆ NOMINALNA TOLERANCJA  

DŁUGOŚĆ   m  20   +1-0,01 

SZEROKOŚĆ   mm  2070   +1-10 

GRUBOŚĆ FOLII  mm  0,85   +1-0,10 

GRUBOŚĆ PRODUKTU  mm  8,2   +1-0,5 

 

WAGA 

    JEDN. MIARY WARTOŚĆ NOMINALNA TOLERANCJA  

WAGA    g/m2  850   +1-5% 

WAGA ROLKI   KG  35   +1-5% 

 

PARAMETRY MECHANICZNE 

        JEDN. MIARY WARTOŚĆ

 NORMA 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE    kN/m2  >350  - 

SIŁA ZRYWAJĄCA PRZY ROZCIĄGANIU WZDŁUŻ   N/5cm  >600  UNI 

5819 

MAKSYMALNE ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ   %  >20  UNI 

5819 

SIŁĄ ZRYWAJĄCA PRZY ROZCIĄGANIU W POPRZEK  N/5cm  >500  UNI 

5819 

MAKSYMALNE ROZCIĄGANIE W POPRZEK   %  >25  UNI 

5819 

OBJĘTOŚĆ POWIETRZA     I/m2  5,6  - 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SST-00.18 

 

 

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWIĄZANEGO   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

-  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

-  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. 

ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie technologicznym, polegającym na 

odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki. 

 Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z 

recyklingu oraz mieszanin tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od 

d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw 

konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, 

sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami 

różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny 

lub z recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być 

poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych 

surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z 

mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego 

zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 

uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 

rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne 
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schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 

kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki 

reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. 

Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces 

chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa 1997 [26]. 

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 

równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 

oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z 

mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni 

asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu 

oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 

D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się 

różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. 

Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 

13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica 

wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą 

być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

W przypadku wzmacniania, konstrukcję istniejącej nawierzchni drogi uważa się za podbudowę. 

1.4.17. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 

podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku 

warstw o różnych właściwościach. 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 

NR         brak konieczności badania danej cechy, 

CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  
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deklarowana przez dostawcę/producenta, 

k            współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [23], 

D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 

wykonano warstwę podłoża lub nawierzchni, 

d85       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 

d50       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 

O90        umowna  średnica porów geowłókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca wymiarom frakcji 

gruntu (podłoża), zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); 

wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny, 

ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 

 kruszywo, 

 woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 

b) kruszywo z recyklingu, 

c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z 

dokładnością ± 5% m/m. 
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Tablica 1. Wymagania według WT-4 [24] i PN-EN 13242 [19] wobec kruszyw do mieszanek 

niezwiązanych w warstwie podbudowy pomocniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – Deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – 

współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 

kruszywa 

Metoda 

badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią 

drogi obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-EN 

13242 

Wymagania 

 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 

45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus 

zestaw 1) 

 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 

933-1[8] 

 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC85/15,   kruszywo 

drobne: kat. GF85,   kruszywo o ciągłym 

uziarnieniu: kat. GA85.    

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 

rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich 

 

PN-EN 

933-1 [8] 

 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu 

 

PN-EN 

933-1 [8] 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 

wymagania), kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 

kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości 

PN-EN 

933-3  

[9] 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu 

PN-EN 

933-4  

[10] 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych w 

kruszywie grubym 

PN-EN 

933-5 

[11] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów w kruszywie 

grubym
*)

 

PN-EN 

933-1 [8] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 

sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów
  
 w  kruszywie 

drobnym
*)

 

PN-EN    

933-1 [8] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 

sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego 

PN-EN 

1097-2 

[13] 

5.2 Kat. LA50 (tj. maksymalna wartość 

współczynnika Los Angeles ≤ 50) 

Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego 

PN-EN   

1097-1 

[12] 

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik 

mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 

1097-6, 

roz. 7, 8 

5.4 Deklarowana 
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i 9  [14] 

Nasiąkliwość PN-EN 

1097-6, 

roz. 7, 8 

i 9 [14] 

5.5 i 

7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 

kat. WA242
**) 

 (tj. maksymalna wartość 

nasiąkliwości   

≤ 2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 

1744-1 

[17] 

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 

 

Całkowita zawartość siarki PN-EN 

1744-1 

[17] 

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 

stalowniczego 

 

PN-EN 

1744-1, 

roz. 19.3 

[17]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 

Dotyczy żużla z klasycznego pieca tlenowego 

i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielko- piecowym kawałkowym 

PN-EN 

1744-1, 

p. 19.1 

[17]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopieco- wym kawałkowym 

PN-EN 

1744-1, 

p.19.2[17

] 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 

1744-3 

[18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 

plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 

1367-

3[16]  

i PN-EN 

1097-2 

[13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los 

Angeles po gotowaniu ≤ 8%) 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 

wa  8/16 mm   

PN-EN 

1367-1 

[15] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. 

zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), skały 

osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. 

F10 (F25***) 

Skład materiałowy - Zał. C Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 

pkt 

C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 

pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 

**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność 

***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 

szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 
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niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 

 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w 

miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 projektowanie mieszanki, 

 odcinek próbny, 

 wbudowanie mieszanki, 
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 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

 wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 

przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 

właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej. 

 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do 

podbudowy pomocniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut 

wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych 

warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 

 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały 

zachowanie jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw 

powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach 

wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 

 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, 

wzorując się na przykładach podanych w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 Do warstwy podbudowy pomocniczej należy stosować mieszankę kruszyw 0/31,5 mm. 

  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w tablicy 

4, odnośnie wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po 

pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [21]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej, określana wg 

PN-EN 933-1 [8], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, 

zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się 
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wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy 

podbudowy pomocniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [8] powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna 

w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według 

PN-EN 933-1 [8]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbudowy pomocniczej powinny 

zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. 

Na rysunku 1 pokazano również (liniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, w którym powinna 

się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawcę/producenta. W przypadku 

słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, 

jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się 

w krzywych granicznych.   

 

 
 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw 

podbudowy pomocniczej 

  

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 

2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 

mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy 

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora 

Mieszanka 

niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje 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   
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 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić 

się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także 

wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mie-

szan-

ka, mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

[różnice 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 

mi

n. 

ma

x 

mi

n. 

ma

x 

mi

n. 

ma

x 

mi

n. 

ma

x 

mi

n. 

ma

x 

mi

n. 

ma

x 

min

. 

max mi

n. 

ma

x 

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

  

  Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać 

wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy 

pomocniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [21]. Nie stawia się wymagań 

wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej, o 

ile szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nie przewidują tego. 

 Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej 

zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według  PN-EN 13286-2 [21], w 

granicach podanych w tablicy 4. 

 Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance 

zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. 

CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [22], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

 Istotne cechy środowiskowe 

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 

mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które 

nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 

stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 

kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie 

ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z 

wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę 

ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa 

niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej. 
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Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy 

pomocniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik 

 

Właściwość 

kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  

kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 

PN-

EN 

13285 

Wymagania 

 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 

Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF12  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 

powinna być ≤ 12%) 

Minimalna zawartość pyłów: 

Kat. LF 

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 

Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D
*)

 

powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D
**)

 

powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych – 

różnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 

piaskowy SE
***)

, co najmniej 

4.5 40 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12], 

kat. nie wyższa niż 

 Kat. LA40  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 40) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12], 

kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 mm odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15] 

 Kat. F7  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 7) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

  ≥ 60 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 

warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu metodą Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; wsp. 

filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 

Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach 

kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do 

kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość 
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substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 
*)

 Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć 

następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 
**)

 Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich 

przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) 

Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora wg PN-EN 13286-2 [21]. 

5.6. Przygotowanie podłoża pod podbudowę pomocniczą 

5.6.2.  Przygotowanie podłoża gruntowego 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” [4]. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża gruntowego bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 

trudności jego odspojenia. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 

 W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem podbudowy. 

 Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeśli uległo ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania podbudowy pomocniczej można 

przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 

ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

 Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny 

spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą podbudowy oraz podłożem 

gruntowym, zgodnie z zależnością: 

D15/d85 ≤ 5  (1) 

w której: 

D15  -  wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 

jest wykonana warstwa podbudowy, 

D85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę 

odcinającą z drobnego kruszywa lub geowłókniny (geotkaniny). Ochronne właściwości geowłókniny 

/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku: 

d50 / 090 ≥ 1,2  (2) 

w której: 

d50  -  wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 

090  - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża 

zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 

podana przez producenta geowłókniny; masa powierzchniowa geowłókniny nie powinna być 

mniejsza od 200 g/m
2
. 
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Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża gruntowego 

do warstwy położonej wyżej. Drobne cząstki powodują wymieszanie gruntu podłoża z warstwą 

kruszywa, uplastyczniając ją i wpływając na utratę jej nośności przy zawilgoceniu. 

Warstwa odcinająca może być wykonana jako warstwa z miału kamiennego, odsiewek, 

drobnego kruszywa itp. grubości np. 5÷10 cm. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

Geowłókniny przeznaczone do robót należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w 

pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy pomocniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie 

mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą 

laboratoryjną. 

 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

 Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji 

mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  WT-4 [24] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez 

producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia 

podanych w WT-4 [24] załącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstwę podbudowy pomocniczej 

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią 

ładunkową. 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, 

elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. 

Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 

może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać 

osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie 

mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 

przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. 

 Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do 
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spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie 

profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 

kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 

 Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 

wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw 

walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych 

zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno 

dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 

 Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 

 Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych 

gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

 5.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera 

dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, 

takie jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie 

właściwości określone w tablicy 1 niniejszej ST. 

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

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 

tablica 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5 

i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 

Dla każdej partii kruszywa  

i przy każdej zmianie 

kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej działce 

roboczej   
Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 

piaskowy 
Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 
10 próbek  

na 10 000 m
2
 

Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.11 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy pomocniczej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z 

mieszanki niezwiązanej podaje tablica 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [25] Wg [25] 

3 Równość poprzeczna Wg [25] Wg [25] 

 

4 

 

Spadki poprzeczne 
*)

 

 

10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja 

od spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [25] Wg [25] 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*)

 Co 100 m 
Przesunięcie od osi projektowanej 

± 5 cm 

 

7 

 

Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce 

roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2
 

Różnice od grubości projektowanej 

+10%, 

-15% 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m
2
) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 
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 zagęszczenie mieszanki, 

 utrzymanie warstwy w czasie robót, 

 przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

 roboty wykończeniowe, 

 odwiezienie sprzętu. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, 

specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

9. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 

11. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

20. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
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21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 

Proctora 

22. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 

47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik 

nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia 

liniowego 

23. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: 

Oznaczanie filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym 

 10.2. Inne dokumenty 

24. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 

102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 

poz. 430) 

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 

Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

PRZYKŁADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [24] 

 1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu 

Ze względu na brak większych doświadczeń krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje się 

składy mieszanek, odzwierciedlających praktyki stosowane w niektórych krajach, które mogą służyć jako 

wytyczne. Dopuszczalne są inne mieszanki, w tym również mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego 

destruktu asfaltowego. 

Jako przykładowe podaje się następujące mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami: 

a) mieszanki z betonu przekruszonego, 

b) mieszanki z przekruszonego muru, 

c) mieszanki z przekruszonego betonu i muru, 

d) mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego), 

e) popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych). 

 1.2. Metoda badania 

 Masa próbki analitycznej niezbędna do wykonania oznaczenia składu mieszanki zależy od wymiaru 

największego ziarna w mieszance: 

 przy D ≤ 32 mm masa próbki 4 000 g, 

 przy D > 32 mm masa próbki 10 000 g. 

Zgodnie z PN-EN 933-1 [8] próbkę mieszanki należy przepłukać na sicie 8 mm, przy czym sito nie 

może być przeładowane. Pozostałość na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”. 

Wymyte i wysuszone ziarna są sortowane metodą wizualną w następujące grupy: 

 kruszywa z przekruszonej skały, 

 kruszywa ze żwiru, 

 beton i inne hydraulicznie związane mieszanki, 

 żużel (łącznie z rodzajem żużla, jeżeli jest znany), 

 cegły, mury i bloki betonowe, 

 mur z cegły wapienno-piaskowej, 
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 kruszywa lekkie, 

 destrukt asfaltowy, 

 zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp. 

Należy określić masę mi  każdej wydzielonej grupy i obliczyć jej procentową zawartość w całej masie 

mieszanki M, według poniższego wzoru, oraz podać tę wartość: 

     100  ×  mi / M     [%(m/m)]. 

 1.3. Składy mieszanek kruszyw z recyklingu 

(Uwaga: Gęstość materiałów podana w tablicach jest gęstością ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, 

ustalana wg PN-EN 1097-6 [14]) 

 

Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego 

Składniki 
Zawartość, 

[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (o gęstości > 2,1 Mg/m

3
) 

i kruszywo (łącznie z żużlem) 
≥ 90 

Inne materiały ziarniste 
Przekruszony mur ≤ 10 

Destrukt asfaltowy ≤ 15 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru 

Składniki 
Zawartość, 

[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony mur (gęstość > 1,6 Mg/m

3
), 

przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m
3
),   i 

kruszywo (łącznie z żużlem) 

≥ 80 

Inne materiały ziarniste 
Materiały ziarniste o gęstości < 1,6 Mg/m

3
 ≤ 20 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

 

Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru 

Składniki 
Zawartość, 

[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m

3
) 

i kruszywo (łącznie z żużlem) 
≥ 50 

 

Inne materiały ziarniste 

Przekruszony mur ≤ 50 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Materiały ziarniste o gęstości > 1,6 Mg/m
3
 ≤ 10 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe 

Składniki 
Zawartość, 

[%(m/m)] 

 

Główne składniki 

Materiały drogowe – łącznie z kruszonym betonem, 

niezwiązanymi kruszywami i przekruszone 

mieszanki kruszyw związane hydraulicznie 

 

≥ 90 

Destrukt asfaltowy ≤ 30 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 
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Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych 

Składniki 
Zawartość grubego 

kruszywa [%(m/m)] 

Główne składniki 
Ziarniste substancje mineralne, łącznie ze szkłem, 

ceramiką, żużlem itp. 
≥ 90 

Inne składniki Żelazo i inne metale ≤ 5 

 

Zanieczyszczenia 

Składniki niespalone ≤ 6 

Składniki organiczne ≤ 5 

Popiół lotny ze spalania odpadów komunalnych 
0 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  ST 

 1. Normy i przepisy 

 W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – 

Specyfikacja” [20].  Norma ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec 

mieszanek do konkretnych zastosowań. 

 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument 

aplikacyjny „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne”, zalecony do 

stosowania w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

 Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242 [19], 

obejmujących kruszywa naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu. 

 Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej ST. 

 Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej stosowanemu 

określeniu „kruszywo stabilizowane mechanicznie”. 

 2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 

 Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej oraz podłoża, zgodnej z WT-

4 2010, przedstawia poniższy szkic. 

 

warstwa ścieralna  

nawierzchnia warstwa wiążąca 

podbudowa zasadnicza 
podbudowa 

podbudowa pomocnicza 

podłoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, wzmacniająca) 
podłoże 

podłoże gruntowe 
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni kostkowych 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 

do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

 i wytrzymałościowe I według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 
160 

PN-B-04110 

[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,                     

w centymetrach, nie więcej niż 
0,2 

PN-B-04111 

[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 

liczba uderzeń, nie mniej niż 
12 

PN-B-04115 

[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się  PN-B-04102 [2] 

 

 

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 

 Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

 Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 

 

  A - normalna    B - łącznikowa 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
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Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia 

tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 

Wyszczególnienie 

Wielkość 

(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 

gatunku   (cm) 

 10 1 

Wymiar a 10  0,5 

Wymiar b 16  0,7 

Stosunek pola powierzchni dolnej 

(stopki) do górnej (czoła), nie 

mniejszy niż 

 

- 

 

1,0 

Nierówności powierzchni górnej 

(czoła), nie większe niż 
-  0,4 

Wypukłość powierzchni bocznej, 

nie większa niż 
- 0,4 

Nierówność powierzchni dolnej 

(stopki), nie większa niż 
-  0,4 

Pęknięcia kostki - niedopuszczalne 

 

 Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 

Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości 

kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 

 Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 są niedopuszczalne. 

 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 

cm. 

2.4. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim 

klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 

 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.5. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-06712 [7]. 

 Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 

 Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-

piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
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 Badania wody należy wykonywać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody, 

 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki 

kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] 

lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

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

piaskowej, 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

 Kostkę regularną należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 

powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne 

warstwy. 

 Kostkę regularną należy ustawiać w stosy. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna 

przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 192 

  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki 

kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to 

warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących 

rodzajów podsypki: 

 podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 

 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 

ST oraz z PN-S-96026 [12]. 

 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 

 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-

żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 

MPa.  

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki  

 Kostkę można układać w różne desenie: 

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

drogi, 

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

drogi, 

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

każdej połowie jezdni, 

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

 Deseń nawierzchni z kostki kamiennej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 

różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 

wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 

 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 

rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

 Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 

skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub 

dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
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cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 

podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 

 Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 

pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową 

szerokości jezdni. 

 Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-

żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej 

należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 

od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez 

środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5
o
C lub wyższa. Nie należy 

układać kostki w temperaturze 0
o
C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 

granicach od 0 do +5
o
C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez 

nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 

cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 

wypełnienia spoin. 

b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

należy ubijać dwukrotnie. 

 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 

kostek do wymaganej niwelety. 

 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 

wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub 

lekkie walce wibracyjne. 

 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 

zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. 

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 

układanej na podsypce cementowo-żwirowej.  

 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
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5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-

piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w 

stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 

utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od 

warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do 

ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-

B-11100 [8]. 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 

tablicach 2, 3, 4. 

 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju 

klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

 Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z 

kostek drogowych w liczbie: 

 do badania zwykłego: 40 sztuk, 

 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

 W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 

sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 

4. 

 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą 

partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli 

chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 

kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 

podanych dla odpowiednich  materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz 

z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
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6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 

 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 

 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 

 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 

ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 

powinno być dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w p. 5.5.6. 

 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 

miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie 

głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - 

również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [18]. 

 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 

cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 196 

  
 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 

przedstawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

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

niwelety 

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

niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

odbioru są określone w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 
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 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie 

  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia 

na uderzenie (zwięzłości) 

  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 

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

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe 

16. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 

17. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
 

10.2. Inne dokumenty 

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWA  WIĄŻĄCA  
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1. WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

2. MATERIAŁY  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł 

zatwierdzonych przez Inżyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu 

odpowiednich badań, opracować skorygowany skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

2.1. Rodzaje materiałów  

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.  

 

Tablica 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wg / dokument odniesienia 

KR 1-2 

1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014tablica 8, 

2 

Kruszywo drobne lub 

o ciągłym uziarnieniu 

D≤8 

WT-1 Kruszywa 2014, tablica 9 i 10 

3 Wypełniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 11, 

4 Lepiszcze 
WT-2 2014 Tab. 10, PN-EN 14023 

PN-EN 12591, PN-EN 13924-2 

5 Granulat asfaltowy Wg WT-2 2014 p. 7.4 

6 Środek adhezyjny 
zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1 

 

7 
Mieszanka mineralno-

asfaltowe 

WT-2 2014 pkt. 8.2.2 

tab. 11 i 12 

8 
Warstwa z mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy zgodnie z pkt. 6.2.5. 

Wolna przestrzeń w warstwie zgodnie z pkt. 6.2.6. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

 

 

2.2. Wymagania wobec innych materiałów  

2.2.1. Taśma bitumiczna  

Do uszczelniania połączeń działek roboczych należy stosować taśmę bitumiczną o grubości co 

najmniej 1,0 cm posiadającą Aprobatę.  

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża  

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808.  

2.3. Dostawy materiałów  
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 Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 

określonymi w M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 

MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 

Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta 

(oznakowanie CE).  

2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Składowanie kruszywa  

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  

2.4.2. Składowanie wypełniacza  

 Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

2.4.3. Składowanie asfaltu  

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 

Nawierzchnie Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury składowania asfaltu powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 41. Temperatury składowania asfaltów modyfikowanych powinny 

być zgodne z zaleceniami producenta.  

2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego  

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych  

 Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się na WMA o cyklicznym 

systemie produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzić system ZKP (Zakładowa Kontrola 

Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. 

Dozowanie wszystkich składników, w tym środka adhezyjnego powinno odbywać się wagowo.  

3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych  

 Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu 

mechanicznej układarki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek 

pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw 

asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia:  

 automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i 

grubością,  

 płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki,  

 urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.  
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3.3. Walce do zagęszczania  

 Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

3.4. Skrapiarki  

 Wykonawca powinien dysponować skrapiarką pozwalającą na równomierne i zgodne z 

wymaganiami równomierne skropienie podłoża.  

4. TRANSPORT  

 Wykonawca powinien dysponować pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 

plandeki.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne".  

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość 

materiałów składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów. MMA powinna być tak 

zaprojektowana, aby spełniać wymagania podane w pkt. 8.2.2 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014 w 

zależności od kategorii ruchu. 

5.2. Wytwarzanie MMA  

 Produkcja MMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich składników, w tym środka 

adhezyjnego, powinno odbywać się wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe 

(Tablica 42). Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez 

magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie może mieć miejsce 

tylko w sytuacjach awaryjnych.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże pod warstwę ścieralną z MMA powinno spełniać wymagania pkt. 8.2 WT-2 

Nawierzchnie Asfaltowe 2008. Warstwę podłoża pod warstwę wiążącą z MMA należy skropić 

emulsją asfaltową spełniającą wymagania PN-EN 13808.  

Podłoże (warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

 Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny być 

posmarowane gorącym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zależności od rodzaju asfaltu 

użytego w mieszance MMA) lub oklejone taśmą bitumiczną.  
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5.4. Warunki atmosferyczne  

 Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze nie mniejszej niż +5C,  

Nie dopuszcza się układania mma podczas opadów atmosferycznych.  

5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do 

przeprowadzenia próby technologicznej.  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Na 

podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

Tolerancje zawartości składników MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej SST.  

5.6. Odcinek próbny  

 Na żądanie Inżyniera, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości 

przynajmniej 100m na całej szerokości jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

w celu:  

 zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA  

 sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy  

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubości warstwy  

 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.  

 Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały 

oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcinka 

próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni 

z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inżyniera, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów 

dokonanych na odcinku próbnym. W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy wiążącej i nie 

zatwierdzeniu przez Inżyniera odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny 

warstwy wiążącej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt.  

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA  

 Transport, wbudowanie i zagęszczanie warstwy z MMA powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008. Wbudowywanie MMA 

powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 8.5 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 

2008. Układanie MMA może odbywać się tylko przy użyciu mechanicznej układarki całą szerokością. 

Dopuszcza się układanie warstwy pasami o mniejszej szerokości niż szerokość jezdni, lecz przy 

użyciu 2 układarek przy niewielkich odległościach pomiędzy nimi (metoda „gorąco na gorąco”). 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną prędkością. 

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, ażeby w zasobniku zawsze znajdowała się 

jakaś jej ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. Mieszanka mineralno-

asfaltowa powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi, ogumionymi lub kombinowanymi. 
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5.8. Połączenia technologiczne  

 Połączenia technologiczne powinny być wykonane zgodnie z pkt. 8.6 WT 2 2008. Połączenia 

technologiczne powinny być uszczelnione taśmą termoplastyczną o grubości co najmniej 1.0 cm. 

Odcinanie krawędzi dziennych działek roboczych powinno odbywać się na gorąco. Długość odciętego 

końcowego powinna wynosić do 3m. W przypadku gdy z przyczyn technologicznych nie jest możliwe 

wykonanie odcięcia „na ciepło” dopuszcza się, odfrezowanie (w ostateczności odcięcie na zimno) 

końcowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Należy również pamiętać, 

aby poprzeczne spoiny/złącza technologiczne w poszczególnych warstwach nawierzchni asfaltowej, 

które składają się na wielowarstwową konstrukcję nawierzchni, były przesunięte względem siebie, 

najlepiej o co najmniej 3 m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" . 

 Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w 

pkt. 8.2.2 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 12, 13, 14).  

6.1. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów składowych.  

6.2. Badania w czasie robót  

Tablica 7. Zakres oraz częstość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 

Lp. Właściwość Częstość badań 

Badania materiałów 

1 Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dla każdej frakcji 

2 Uziarnienie wypełniacza 1 raz na 200 ton 

3 

Właściwości asfaltu 

- Penetracja w 25°C lub temperatura mięknienia wg 

PIK 

- Nawrót sprężysty w 25°C (dla asfaltów 

modyfikowanych) 

1 raz na 300 ton 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

4 Temperatura składników Nadzór ciągły 

5 Temperatura mieszanki 
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 

wbudowania 

6 
Zawartość asfaltu rozpuszczalnego w mieszance 

mineralno-asfaltowej 

1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji mma 

7 Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji mma 

8 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach 

Marshalla 

1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji mma 
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Badania po wykonaniu warstwy wiążącej 

9 
Grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń w warstwie 
2 próbki na 1 km jezdni 

10 
Wytrzymałość na ścinanie połączeń między 

warstwami (podbudowa/wiążąca) 
1 próbka na każdy rozpoczęty km każdej jezdni 

 

6.2.1 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

 Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki 

pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej pobranej 

próbki nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki 

±0,3% 

6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 

mineralnego wg 12697-2. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej 

nie może odbiegać od wartości projektowanych z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 

podanych poniżej.  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa o 

wymiarze < 0,063 mm, ±2,0% (dla KR 1-2)  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa o 

wymiarze < 0,063 mm, ±1,5% (dla ≥ KR 3)  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa 

drobnego o wymiarze <0,125 mm, ±2%  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa 

drobnego o wymiarze <2 mm, ± 3%  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku, zawartości kruszywa grubego o 

wymiarze D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, ±3%  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości ziaren grubych 

D ±3%. (mieszanki drobnoziarniste ≤16mm)  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości ziaren grubych 

D ±4%. (mieszanki gruboziarniste >16 mm)  

 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie.  

6.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA  

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. 

Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT-2 2014 Tablica 12, 13 

i 14 w zależności o kategorii ruchu.  

6.2.4. Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36  

 Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na 

obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) z częstością 2 próbki na 1 km. Tolerancja dla grubości 

warstwy może wynosić ± 10% grubości projektowanej, lecz nie więcej niż ± 1 cm.  
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6.2.5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4  

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej 

warstwy z częstością podaną w p. 6.2. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. 

Dopuszcza się za zgodą Inżyniera Kontraktu badania zagęszczenia warstwy metodami izotopowymi 

(zamiennie do cięcia próbek). Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w miejscach 

wątpliwych przez niego wskazanych.  

6.2.6. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.  

 Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno 

asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej 

przestrzeni w warstwie powinna mieścić się w granicach dla KR 1-2 3,0- 8,0 %, dla KR≥3 4,0 – 8,0 

%. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2.  

6.2.7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych.  

 Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach Ø 

150±2mm zgodnie z Zeszytem IBDiM nr 66. Wymagana wartość wynosi nie mniej niż 0,7 MPa.  

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA  

6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 8 

Lp Badana cecha 
Minimalna częstość badań i pomiarów 

 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km jezdni 

2 Równość podłużna 

Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu met. pomiar 

wykonać planografem lub łatą i klinem lub metodą 

równoważną. 

3 
Równość poprzeczna 

 

Nie rzadziej niż co 5 m, wykonana metodą 

równoważną metodzie z wykorzystaniem łaty i 

klina 

4 Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niż co 20 m jezdni 

5 
Rzędne wysokościowe (oś podłużna i 

krawędzie) 
±1 cm 

6 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 

7 Wygląd warstwy ocena wizualna 

8 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m jezdni 

*)Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.3.2. Szerokość warstwy  

 Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 

5 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego 

odchylenia.  
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6.3.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy  

 Pomiary i ocenę równości podłużnej oraz równości poprzecznej warstwy należy dokonać na 

podstawie zapisów pkt 2 oraz 3 załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

 Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem 

laserowym. Spadki poprzeczne warstwy wiążącej na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%. Wymaga się, aby co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie  

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 

cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału 

dopuszczalnych odchyleń.  

6.3.6. Rzędne wysokościowe nawierzchni  

 Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być mierzone w przekrojach co 10m w osi 

i na krawędziach każdej jezdni. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat 

punktów pomiarowych do akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

6.3.7. Złącza podłużne i poprzeczne  

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

6.3.8. Wygląd warstwy  

 Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, 

porowatych, łuszczących się i spękanych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Nie dotyczy.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiOR dały wyniki pozytywne. W razie 

niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w DP-T 14 cz. 

1 Nawierzchnie Asfaltowe.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Nie dotyczy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 

1  PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu.  

2  PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego.  

3  PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie.  

4  PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania.  

5  PN-EN 933-2  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych.  

6  PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  

7  PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu.  

8  PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych.  

9  PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa.  

10  PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym.  

11  PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza).  

12  PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie.  

13  PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

gęstości nasypowej jamistości.  

14  PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.  

15  PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

16  PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

17  PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna.  

18  PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

Oznaczanie tolerowalności kamienia.  

19  PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.  

20  PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania.  

21  PN-EN 1367-6  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli  

22  PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem.  

23  PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna.  

24  PN-EN 1744-4  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 

wody.  
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25  PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych - Część I: Badanie metodą Pierścienia i Kuli.  

26  PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych - Część 2: Liczba bitumiczna.  

27  PN-ISO 565  Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 

perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.  

28  PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

29  PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia  

30  PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

31  PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami  

32  PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu  

33  PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

34  PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

35  PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka 

obrotowa  

36  PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 

destylacji frakcyjnej  

37  PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości  

38  PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną  

39  PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni  

40  PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem  

41  PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  

42  PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 17: Ubytek ziaren  

43  PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza  

44  PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub 

Marshalla  

45  PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie  

46  PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 

rozciąganie próbek asfaltowych  

47  PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie  

48  PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność  

49  PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek  

50  PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
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zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

51  PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej 

mieszanki mineralno-asfaltowej  

52  PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 

przez ubijanie  

53  PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 

walcem  

54  PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 35: Mieszanie laboratoryjne  

55  PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja  

56  PN-EN 12697-39  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 

rozpuszczalnego metodą spalania  

57  PN-EN 12697-40  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ"  

58  PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie 

asfaltowym  

59  PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część t: Beton asfaltowy  

60  PN-EN 13108-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 2: Beton asfaltowy 

do bardzo cienkich warstw  

61  PN-EN 13108-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka HRA  

62  PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA  

63  PN-EN 13108-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 6: Asfalt lany  

64  PN-EN 13108-7  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 7: Asfalt porowaty  

65  PN-EN 13108-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 8: Destrukt asfaltowy  

66  PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 20: Badanie typu  

67  PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji  

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

68  WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne  

69  WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 część I listopad 2014 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne  

70  „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2 nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 8.2 – 8.6 – w 

przypadku opublikowania nowszych wersji dokumentu dot. wyżej wymienionych pkt 8.2 – 8.6 obowiązuje 

jego najnowsza wersja.  

71  KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH. 

Politechnika Gdańska - Katedra Inżynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.  

72  Instrukcja DP-T14 „Dokonywania odbiorów robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i 

autostradach” w przypadku opublikowania nowszych wersji dokumentu obowiązuje jego najnowsza wersja  

73  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z 

późniejszymi zmianami).  
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1. WSTĘP 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR1-KR4. 

2. MATERIAŁY  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-

00.00.00. "Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł 

zatwierdzonych przez Inżyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu 

odpowiednich badań, opracować skorygowany skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

2.1. Rodzaje materiałów  

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.  

 

Tablica 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wg / dokument odniesienia 

KR 1-4 

1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tablica 12, 

2 Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tablica 13
1)

 i 14
2)

 

3 Wypełniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 15, 

4 Lepiszcze WT-2 2014 Tab. 15, PN-EN 14023, PN-EN 13924-2, PN-EN 12591
1
 

5 Środek adhezyjny zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1 

6 
Mieszanka 

mineralno-asfaltowe 
WT-2 2014 tab.16, 17, 18 i 19 

7 
Warstwa z mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy zgodnie z pkt. 6.2.5 

Wolna przestrzeń w warstwie zgodnie z pkt. 6.2.6 

 
1)

 dotyczy KR1-KR2 
2)

 dotyczy KR1-KR4 

 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

 

2.2. Wymagania wobec innych materiałów  

2.2.1. Taśma bitumiczna  

Do uszczelniania połączeń działek roboczych należy stosować taśmę bitumiczną o grubości co 

najmniej 1,0 cm posiadającą Aprobatę Techniczną. 

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża  

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808.  

2.3. Dostawy materiałów  
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 Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 

określonymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 

MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 

Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta 

(oznakowanie CE).  

2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Składowanie kruszywa  

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  

2.4.2. Składowanie wypełniacza  

 Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

2.4.3. Składowanie asfaltu  

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 

Nawierzchnie Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury składowania asfaltu powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 41. Temperatury składowania asfaltów modyfikowanych powinny 

być zgodne z zaleceniami producenta.  

2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego  

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.  

 3. SPRZĘT  

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych  

 Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się na WMA o cyklicznym 

systemie produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzić system ZKP (Zakładowa Kontrola 

Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. 

Dozowanie wszystkich składników, w tym środka adhezyjnego powinno odbywać się wagowo.  

3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych  

 Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu 

mechanicznej układarki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek 

pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw 

asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia:  

 automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i 

grubością,  

 płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki,  

 urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.  
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3.3. Walce do zagęszczania  

 Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

3.4. Skrapiarki  

 Wykonawca powinien dysponować skrapiarką pozwalającą na równomierne i zgodne z 

wymaganiami równomierne skropienie podłoża.  

 4. TRANSPORT  

 Wykonawca powinien dysponować pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 

plandeki.  

 5. WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne".  

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość 

materiałów składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów. MMA powinna być tak 

zaprojektowana, aby spełniać wymagania podane w pkt. 8.2.2 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014 w 

zależności od kategorii ruchu. 

5.2. Wytwarzanie MMA  

 Produkcja MMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich składników, w tym środka 

adhezyjnego, powinno odbywać się wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe 

(Tablica 42). Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez 

magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie może mieć miejsce 

tylko w sytuacjach awaryjnych.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże pod warstwę ścieralną z MMA powinno spełniać wymagania pkt. 8.2 WT-2 

Nawierzchnie Asfaltowe 2008. Warstwę podłoża pod warstwę ścieralną z MMA należy skropić 

emulsją asfaltową spełniającą wymagania PN-EN 13808.  

Podłoże (warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

 Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny być 

posmarowane gorącym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zależności od rodzaju asfaltu 

użytego w mieszance MMA) lub oklejone taśmą bitumiczną.  
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5.4. Warunki atmosferyczne  

 Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze nie mniejszej niż +5C,  

Nie dopuszcza się układania mma podczas opadów atmosferycznych.  

5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do 

przeprowadzenia próby technologicznej.  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Na 

podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

Tolerancje zawartości składników MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej SST.  

5.6. Odcinek próbny  

 Na żądanie Inżyniera, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości 

przynajmniej 100m na całej szerokości jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

w celu:  

 zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA  

 sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy  

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubości warstwy  

 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy.  

 Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały 

oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcinka 

próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni 

z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inżyniera, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów 

dokonanych na odcinku próbnym. W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy wiążącej i nie 

zatwierdzeniu przez Inżyniera odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny 

warstwy wiążącej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt.  

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA  

 Transport, wbudowanie i zagęszczanie warstwy z MMA powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008. Wbudowywanie MMA 

powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 8.5 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 

2008. Układanie MMA może odbywać się tylko przy użyciu mechanicznej układarki całą szerokością. 

Dopuszcza się układanie warstwy pasami o mniejszej szerokości niż szerokość jezdni, lecz przy 

użyciu 2 układarek przy niewielkich odległościach pomiędzy nimi (metoda „gorąco na gorąco”). 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną prędkością. 

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, ażeby w zasobniku zawsze znajdowała się 

jakaś jej ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. Mieszanka mineralno-

asfaltowa powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi, ogumionymi lub kombinowanymi. 
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5.8. Połączenia technologiczne  

 Połączenia technologiczne powinny być wykonane zgodnie z pkt. 8.6 WT 2 2008. Połączenia 

technologiczne powinny być uszczelnione taśmą termoplastyczną o grubości co najmniej 1.0 cm. 

Odcinanie krawędzi dziennych działek roboczych powinno odbywać się na gorąco. Długość odciętego 

końcowego powinna wynosić do 3m. W przypadku gdy z przyczyn technologicznych nie jest możliwe 

wykonanie odcięcia „na ciepło” dopuszcza się, odfrezowanie (w ostateczności odcięcie na zimno) 

końcowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Należy również pamiętać, 

aby poprzeczne spoiny/złącza technologiczne w poszczególnych warstwach nawierzchni asfaltowej, 

które składają się na wielowarstwową konstrukcję nawierzchni, były przesunięte względem siebie, 

najlepiej o co najmniej 3 m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" . 

 Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w 

pkt. 8.2.3 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 18 i 19).  

6.1. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów składowych.  

6.2. Badania w czasie robót  

Tablica 7. Zakres oraz częstość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 

Lp. Właściwość Częstość badań 

Badania materiałów 

1 Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dla każdej frakcji 

2 Uziarnienie wypełniacza 1 raz na 200 ton 

3 

Właściwości asfaltu 

- Penetracja w 25°C lub temperatura mięknienia wg 

PIK 

- Nawrót sprężysty w 25°C (dla asfaltów 

modyfikowanych) 

1 raz na 300 ton 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

4 Temperatura składników Nadzór ciągły 

5 Temperatura mieszanki 
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 

wbudowania 

6 
Zawartość asfaltu rozpuszczalnego w mieszance 

mineralno-asfaltowej 

1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji mma 

7 Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji mma 

8 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach 

Marshalla 

1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma, 

przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji mma 

Badania po wykonaniu warstwy wiążącej 
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9 
Grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń w warstwie 
2 próbki na 1 km jezdni 

10 
Wytrzymałość na ścinanie połączeń między 

warstwami (podbudowa/wiążąca) 
1 próbka na każdy rozpoczęty km każdej jezdni 

 

6.2.1 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

 Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki 

pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej pobranej 

próbki nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki 

±0,3% 

6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 

mineralnego wg 12697-2. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej 

nie może odbiegać od wartości projektowanych z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 

podanych poniżej.  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa o 

wymiarze < 0,063 mm, ±2,0% (dla KR 1-2)  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa o 

wymiarze < 0,063 mm, ±1,5% (dla ≥ KR 3)  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa 

drobnego o wymiarze <0,125 mm, ±2%  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości kruszywa 

drobnego o wymiarze <2 mm, ± 3%  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku, zawartości kruszywa grubego o 

wymiarze D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, ±3%  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości ziaren grubych 

D ±3%. (mieszanki drobnoziarniste ≤16mm)  

 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania, zawartości ziaren grubych 

D ±4%. (mieszanki gruboziarniste >16 mm)  

 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie.  

6.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA  

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. 

Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT-2 2014 Tablica 18 i 

19.  

6.2.4. Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36  

 Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na 

obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) z częstością 2 próbki na 1 km. Tolerancja dla grubości 

warstwy może wynosić +0,5 cm / -10% grubości projektowanej.  
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6.2.5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4  

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej 

warstwy z częstością podaną w p. 6.2. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. 

Dopuszcza się za zgodą Inżyniera Kontraktu badania zagęszczenia warstwy metodami izotopowymi 

(zamiennie do cięcia próbek). Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w miejscach 

wątpliwych przez niego wskazanych.  

6.2.6. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.  

 Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki 

mineralno- asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość 

wolnej przestrzeni w warstwie powinna mieścić się w granicach dla KR1-2 1,0-4,0%, dla KR 3-4 2,0-

5,0%. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2.  

6.2.7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych.  

 Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach Ø 

150±2mm zgodnie z Zeszytem IBDiM nr 66. Wymagana wartość wynosi nie mniej niż 1,0 MPa.  

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA  

6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 8 

Lp Badana cecha 
Minimalna częstość badań i pomiarów 

 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km jezdni 

2 Równość podłużna 

Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu met. 

profilometryczna. Gdy nie ma możliwości 

wykonania IRI pomiar można wykonać 

planografem lub łatą i klinem. 

3 
Równość poprzeczna 

 

Należy stosować metodę pomiaru 

profilometrycznego, oznaczenie wyznaczać z 

krokiem co 1 m. Gdy nie ma możliwości 

wykonania pomiaru profilografem pomiar należy 

wykonać metodą równoważną metodzie z 

wykorzystaniem łaty i klina nie rzadziej niż co 5 m. 

4 Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niż co 20 m jezdni 

5 
Rzędne wysokościowe (oś podłużna i 

krawędzie) 
±1 cm 

6 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 

7 Wygląd warstwy ocena wizualna 

8 Właściwości przeciwpoślizgowe 
Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu 

 

9 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m jezdni 

*)Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 
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6.3.2. Szerokość warstwy  

 Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 

5 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego 

odchylenia.  

6.3.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy  

 Pomiary i ocenę równości podłużnej oraz równości poprzecznej warstwy należy dokonać na 

podstawie zapisów pkt 2 oraz 3 załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

 Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem 

laserowym. Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%. Wymaga się, aby co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie  

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 

cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału 

dopuszczalnych odchyleń.  

6.3.6. Rzędne wysokościowe nawierzchni  

 Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być mierzone w przekrojach co 10m w osi 

i na krawędziach każdej jezdni. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat 

punktów pomiarowych do akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% 

wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

6.3.7. Złącza podłużne i poprzeczne  

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

6.3.8. Wygląd warstwy  

 Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, 

porowatych, łuszczących się i spękanych.  

6.3.9. Właściwości przeciwpoślizgowe  

 Pomiary i ocenę właściwości przeciwpoślizgowych warstwy należy dokonać na podstawie 

zapisów pkt 4 załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Nie dotyczy.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

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

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiOR dały wyniki pozytywne. W razie 

niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w DP-T 14 cz. 

1 Nawierzchnie Asfaltowe.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Nie dotyczy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 

1  PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu.  

2  PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego.  

3  PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie.  

4  PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania.  

5  PN-EN 933-2  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych.  

6  PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  

7  PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu.  

8  PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych.  

9  PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa.  

10  PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym.  

11  PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza).  

12  PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie.  

13  PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

gęstości nasypowej jamistości.  

14  PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.  

15  PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

16  PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

17  PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna.  

18  PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

Oznaczanie tolerowalności kamienia.  

19  PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.  
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20  PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania.  

21  PN-EN 1367-6  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli  

22  PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem.  

23  PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna.  

24  PN-EN 1744-4  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 

wody.  

25  PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych - Część I: Badanie metodą Pierścienia i Kuli.  

26  PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych - Część 2: Liczba bitumiczna.  

27  PN-ISO 565  Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 

perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.  

28  PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

29  PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia  

30  PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

31  PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami  

32  PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu  

33  PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

34  PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

35  PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka 

obrotowa  

36  PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 

destylacji frakcyjnej  

37  PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości  

38  PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną  

39  PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni  

40  PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem  

41  PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  

42  PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 17: Ubytek ziaren  

43  PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza  

44  PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub 

Marshalla  

45  PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie  

46  PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 

rozciąganie próbek asfaltowych  

47  PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie  

48  PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność  

49  PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek  

50  PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 

zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

51  PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej 

mieszanki mineralno-asfaltowej  

52  PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 

przez ubijanie  

53  PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 

walcem  

54  PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 35: Mieszanie laboratoryjne  

55  PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja  

56  PN-EN 12697-39  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 

rozpuszczalnego metodą spalania  

57  PN-EN 12697-40  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ"  

58  PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie 

asfaltowym  

59  PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część t: Beton asfaltowy  

60  PN-EN 13108-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 2: Beton asfaltowy 

do bardzo cienkich warstw  

61  PN-EN 13108-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka HRA  

62  PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA  

63  PN-EN 13108-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 6: Asfalt lany  

64  PN-EN 13108-7  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 7: Asfalt porowaty  

65  PN-EN 13108-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 8: Destrukt asfaltowy  

66  PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 20: Badanie typu  

67  PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji  

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

68  WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne  

69  WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 część I listopad 2014 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne  

70  „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2 nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 8.2 – 8.6 – w 

przypadku opublikowania nowszych wersji dokumentu dot. wyżej wymienionych pkt 8.2 – 8.6 obowiązuje 

jego najnowsza wersja.  

71  KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH. 

Politechnika Gdańska - Katedra Inżynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.  
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72  Instrukcja DP-T14 „Dokonywania odbiorów robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i 

autostradach” w przypadku opublikowania nowszych wersji dokumentu obowiązuje jego najnowsza wersja  

73  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z 

późniejszymi zmianami).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SST-00.22 

 

 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 

m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
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 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 

I. odmianę: 

* kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

* kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

II. barwę: 

 kostka szara, z betonu niebarwionego, 

 kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

1. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

III. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 10 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: 80 mm. 

 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 

1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 

mrozu  

Lp. Cecha 
Załączni

k normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 

grubości                            < 100 

mm 

≥ 100 mm 

C Długość   szerokość   

grubość 

 

± 2            ± 2            ± 3 

± 3            ± 3            ± 4 

Różnica 

pomię-dzy 

dwoma po-

miarami gru-

bości, tej 

samej kostki, 

powinna być ≤ 

3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki           

> 300 mm), przy długości 

pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmraża-nie z 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 

1,0 kg/m
2
, przy czym każdy pojedynczy 
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udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 

wynik < 1,5 kg/m
2
 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 

MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 

nie powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 

wytrzyma-łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 

3 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,              

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm
3
/5000 

mm
2
 

2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 

I 1.  jeśli górna powierzchnia kostki nie 

była szlifo-wana lub polerowana – 

zadawalająca odporność, 

- jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość 

pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia) 

 

 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J - górna powierzchnia kostki nie 

powinna mieć rys i odprysków, 

 nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

 ewentualne wykwity nie są uważane za 

istotne 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały 

element) 

 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 

– producent powinien opisać rodzaj 

tekstury, 

 tekstura lub zabarwienie kostki powinny 

być porównane z próbką producenta, 

zatwierdzoną przez odbiorcę, 

 ewentualne różnice w jednolitości tekstury 

lub zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 

 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 

na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 

kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
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środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 

organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 

w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

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

-  Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 

[1] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a), 

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 

spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

-   

-  Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 

do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 

trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 

dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 

warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w 

magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

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

tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 

właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 

IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  

ST D-05.03.04a [12]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 

transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 

innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
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paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 

płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 

się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 

samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 

zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia 

do wyładowania cementu.  

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 

właściwej ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].   

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 

 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 

brukowej na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 

gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - 

wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.6. Podsypka 

-  Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
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-  Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 

wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne 

z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać   1 cm. 

-  Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

-  W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi. 

-  Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 

około 20 m. 

-  Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 

układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 

kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m
2
 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 

na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
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skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 

deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 

studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 

3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c). 
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 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 

na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 

całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 

nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

 

Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 

powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 c). 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 

szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 

do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 

temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15
o
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

pkcie 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

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

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg właściwych ST  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją pro-

jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

  zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

  położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi projektowa-

nej do 2 cm 

  rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach cha-

rakterystycznych 

Odchylenia:       

+1 cm; -2 cm 

  równość w profilu podłużnym 

łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 

mm 

  równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z po-ziomnicą i pomiarze 

prześwitu kli-nem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie 

metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-

dzy łatą a po-     

wierzchnią do         

8 mm 

  spadki poprzeczne 

(sprawdzone me-todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-

kumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

  szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-

rokości projekto-

wanej do  cm 

  szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin (oględziny 

i pomiar przymiarem liniowym po 

wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-

cji projektowej 

lub decyzji Inży-

niera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, 

spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i 

szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 

i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 

od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 

obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 

szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 

5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [5] oraz niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [5] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 

stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 

naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-

B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  

  

 SST-00.23 

  

  

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI 

BITUMICZNEJ PRZED SPĘKANIAMI SIATKĄ 

ZBROJENIOWĄ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH 

WSTĘPNIE PRZESĄCZANEJ ASFALTEM  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem: 

- zabezpieczenia przed wystąpieniem spękań  

- ograniczeniem deformacji plastycznych 

nawierzchni bitumicznej siatką zbrojeniową z włókien szklanych przesączanej asfaltu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót 

związanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z włókien szklanych przesączanej asfaltem. 

1.4. Określenia podstawowe 

- 1.4.1. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych przesączanych asfaltem – płaski wyrób syntetyczny 

zbudowany z wiązek włókien szklanych, ułożonych wzdłużnie i poprzecznie  tworzących oczka 

siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie poszczególnych 

wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiązki włókien tworzących siatkę w procesie 

produkcyjnym przesączane są asfaltem. Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku a 

dolna powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą. 

- 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

- Wszelkie prace należy prowadzić w okresie bezdeszczowym (podczas układania siatki), przy 

suchym podłożu i temperaturze powietrza co najmniej +5
0
C. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały: 

 kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM  

 siatkę z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem 

alternatywnie 

 kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM  

 siatkę z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem 

2.1. Emulsja asfaltowa 

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować 

emulsję asfaltową modyfikowane polimeroasfaltami  o zawartości asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 

BP4 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 
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2009.  

2.2. Siatka zbrojeniowa 

Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki szklanej wstępnie przesączanej 

asfaltem. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1  Wymagania dla siatki 

Parametr Wartość 

Materiał włókno szklane 

Wydłużenie [%] max. 3,0 

Ilość wiązek włókna na 1 mb: 

- wszerz  

- wzdłuż 

 

51+/- 2 

50+/- 2 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 

- wszerz 

- wzdłuż 

 

 120 

 120 

     

 

Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 

3. 

Do wykonania robót powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Należy stosować:  

 skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową,  

 urządzenie do maszynowego rozkładania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) 

wraz z maszyną transportową (sztaplarka, ładowarka z osprzętem itp) 

 narzędzia tnące (noże, nożyce itp) 

 ręczne palniki gazowe.  

 

4.  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

punkt 4. 

Siatkę należy transportować i magazynować  w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych 

poziomo na równym podłożu i w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi i 

mechanicznymi uszkodzeniami.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

5.1  Wbudowanie siatki 

Dla zapewnienia właściwego zespolenia z  warstwami asfaltowymi siatki wstępnie powlekanej 

asfaltem, siatkę  należy  rozkładać „na gorąco” ze wstępnym sklejeniem siatki z podłożem. 
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Podłoże: 

stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak stare. Powierzchnię 

podłoża należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki lub szczeliny w podłożu o 

rozwartości powyżej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami 

naprawczymi. Tak przygotowane podłoże należy skropić emulsją asfaltową modyfikowaną 

polimeroasfaltami  (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilości od około 0,25-0,30 kg/m2. Przy 

skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorąco – ilość 0,15 - 0,2 kg/m2. W przypadku podłoży 

frezowanych skropienie powinno być intensywniejsze o ok.50%. W szczególnych przypadkach 

dopuszcza się skropienie  kationową emulsją asfaltową C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w ilości jak dla 

emulsji modyfikowanej polimeroasfaltem. Należy przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, 

obowiązujących przy wykonywaniu połączenia międzywarstwowego podanych w Wymaganiach 

Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. zwracając szczególną uwagę na równomierność 

pokrycia powierzchni 

 

Ułożenie siatki: 

Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki możemy rozkładać 

na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub też tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, 

nad szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosić min 50 cm.   

Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby 

była lekko klejąca się, ale nie przywierała.  

Siatkę układa się na podłożu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania, 

mikrofolia od spodu siatki ma być całkowicie roztopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna być 

nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w 

przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu 

rozkładającym. Palniki i prędkość przejazdu maszyny należy tak regulować aby nie dopuścić do 

przegrzewania siatki (przypalania powłoki z wydzielaniem dymu ). 

W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd lekkiego 

walca obficie skrapianego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane i w 

przypadku  podłoży frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki 

zbrojeniowej do podłoża. 

Siatkę należy układać „na zakład” o szerokości min. 10 cm. Dotyczy to zarówno połączeń 

podłużnych jak i poprzecznych.  Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym 

jak i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych jak i z 

wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp).  

Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni 

może odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy. Dopuszcza się także ogólny 

ruch kołowy w ograniczonym zakresie, zarówno co prędkości jak i tonażu pojazdów. 

Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z 

zachowaniem  minimalnej grubości 40 mm po zagęszczeniu. 

Siatka może być wbudowana bezpośrednio pod warstwę ścieralną (na warstwie wiążącej). 

 

Po ułożeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia 

zakładanej trwałości zmęczeniowej nawierzchni, zaleca się wykonanie pomiaru połączenie 

międzywarstwowego np. metodą Leutnera. Minimalna wartość naprężeń ścinających na połączeniu 

warstw nie może być mniejsza niż 1,0 MPa; zalecana wartość minimalna 1,3 MPa – „Informacje, 
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Instrukcje - Zeszyt Nr-66” (IBDiM) 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Kontrola jakości siatki 

6.1.1   Częstotliwość badań, skład i liczebność partii 

Badania należy wykonywać przy odbiorze każdej partii geosiatki. W skład partii wchodzą 

rolki geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebność partii do badań nie powinna być większa niż 

100 rolek 

6.1.2    Pobieranie próbek i kontrola jakości 

Próbki z każdej partii należy pobierać losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie próbek 

laboratoryjnych z rolki i przygotowanie próbek do badań należy wykonać wg PN-ISO 9862;2007 

6.1.3 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i szerokości pasma 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia 

oczek siatki oraz występowania uszkodzeń (przerwania ciągłości wiązek włókien) jak również 

jednorodności nasycenia siatki asfaltem. Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z 

dokładnością do 1 cm wykonany co 10 mb rozwiniętej rolki. Odchyłka szerokości pasma nie powinna 

przekraczać +/- 2% wymiaru nominalnego. 

6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzymałościowych 

Wytrzymałość na rozciąganie wiązek włókien siatki zarówno w układzie poprzecznym jak i 

podłużnym nie powinna być mniejsza niż podana w punkcie 2.2 przy wydłużeniu jak w pkt. 2.2. 

Wytrzymałość siatki obliczana jest na podstawie ciężaru powierzchniowego i parametrów 

mechanicznych włókna użytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczególnych oczek 

siatki nie może być mniejsze niż 2,4 cm2.  

6.2  Kontrola jakości przeprowadzonych Robót 

Kontrola jakości Robót polega na:  

 sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia, 

 sprawdzeniu prawidłowości usunięcia folii ochronnej na całej powierzchni, 

 wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy 

bitumicznej. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 ułożonej siatki.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt. 9. 

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:  

 koszt materiałów wraz z transportem, 

 wykonanie skropienia emulsją asfaltową, 
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 rozłożenie siatki. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania  

Karta informacji technicznej siatki 

Aprobata IBDiM. 

Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66” (IBDiM) 

Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2008 

                                         WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 2009 

Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe 

             PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wymagania w odniesieniu do wyrobów      

                                    stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SST-00.24 

 

 

USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW I OPORNIKÓW 

KAMIENNYCH  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych wraz z wykonaniem ław. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem  

i odbiorem ustawienia krawężników kamiennych typu ulicznego i typu drogowego na ławach 

betonowych.. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik/Opornik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie 

stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy 

maksimum do 0,5 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami. 

1.4.3. Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy  

pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm. 

1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji. 

1.4.5.  Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu. 

1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane 

z zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
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lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki kamienne, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę, 

– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki kamienne 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

– jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m, 

– w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość 

krawężników łukowych powinna wynosić 50 cm, długość maksymalną określa producent; 

krawężniki łukowe powinny być identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni 

pionowej; długość całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia 

spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; końce krawężników łukowych 

powinny być zaokrąglone, 

– ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych 

nie przekraczających 2 mm; wymiary większych faz, zaokrąglonych naroży lub skosów, jeśli są 

stosowane, powinny być określone przez dostawcę lub zamawiającego, 

– rozróżnia się różne kształty krawężników, np. prostokątne, skośne, podcięte, z fazą, zaokrąglone 

itp. (przykłady w zał. 1), 

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 2): 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i 

chodnika), 

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. 

jezdni i pobocza), 

– na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych, 

– rozróżnia się różne klasy odnoszące się do określonych właściwości wyrobu, które ustala 

dokumentacja projektowa lub Inżynier. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 [5] w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: Klasy 

poszczególnych parametrów powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera) 

Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm 

a) całkowitej szerokości i wysokości 

PN-EN 

1343, 
Szerokość 

Wysokość 

Klasa 1 Klasa 2 

 – pomiędzy dwoma powierzchniami 

ciosanymi 

zał. A 

[5] 

± 10 ± 30 ± 20 

 – pomiędzy powierzchnią obrabianą i 

ciosaną 

 ± 5 ± 30 ± 20 

 – pomiędzy dwoma powierzchniami  ± 3 ± 10 ± 10 
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obrabianymi 

 b) na skosach krawężników z fazą, w 

mm 

 
Klasa 1 Klasa 2 

 – powierzchnie piłowane  ± 5 ± 2 

 – powierzchnie ciosane  ± 15 ± 15 

 – powierzchnie obrabiane  ± 5 ± 5 

 c) powierzchni czołowych 

krawężników prostych, w mm 

 
ciosane obrabiane 

 – prostoliniowość krawędzi 

równoległych do powierzchni górnej 

 ± 6 ± 3 

 – prostoliniowość krawędzi 

prostopadłych do powierzchni 

górnej, 3 mm  od góry 

 ± 6 ± 3 

 – prostopadłość pomiędzy 

powierzchniami górną  i czołową, 

gdy tworzą one kąt prosty 

 ± 10 ± 7 

 – nierówności górnej powierzchni  ± 10 ± 5 

 – prostopadłość pomiędzy 

powierzchnią górną              i 

powierzchnią tylną 

 wszystkie krawężniki ± 5 

 d) promień krawężników łukowych z 

powierzchnią ciosaną lub obrabianą, 

w porównaniu z powierzchnią po 

obróbce mechanicznej 

e) nierówności (wypukłości i 

wklęsłości) powierzchni czołowej, w 

mm 

– ciosanej 

– z grubą fakturą 

– z drobną fakturą 

 2% wartości zadeklarowanej 

 

 

 

 

 

+ 10,     – 15 

+   5,     – 10 

+   3,     –   3 

2 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie, przy liczbie 

cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach 

szczególnych zastosowań – norma 

dopuszcza inne rodzaje badań) 

PN-EN 

12371 

[6] 

Odporne  (≤  20%  zmiany 

wytrzymałości na zginanie) 

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, 

powinna być zadeklarowana przez 

producenta, przy czym dla zastosowań 

na: 

– obszarach ruchu pieszego i 

rowerowego 

– obszarach dostępnych dla lekkich 

pojazdów i motocykli i sporadycznie 

dla samochodów; wjazd do garaży 

– terenach spacerowych, placach 

targowych, sporadycznie 

użytkowanych przez pojazdy 

dostawcze i pogotowia 

– obszarach ruchu pieszego często 

używanych przez samochody 

ciężarowe 

– drogach i ulicach, stacjach 

benzynowych 

PN-EN 

12372 

[7], 

PN-EN 

1343, 

zał. B 

[5] 

Zalecone minimalne obciążenie 

niszczące, w kN 

 

3,5 

6,0 

 

 

9,0 

 

 

14,0 

 

25,0 

4 Wygląd PN-EN 

1343 [5] 

1. Próbka odniesienia powinna 

poka-zywać wygląd gotowego 

wyrobu oraz dawać przybliżone 

pojęcie w odniesieniu do barwy, 
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wzoru uży-lenia, struktury i 

wykończenia powierzchni  

2. Nasiąkliwość (w % masy), 

badana wg PN-EN 13755 [9], 

powinna być zadeklarowana 

przez producenta (np. 

0,5÷3,0%)  

3. Opis petrograficzny, wg PN-

EN 12407 [8], powinien być 

dostarczony przez producenta  

4. Chemiczna obróbka 

powierzchni – stwierdzenie 

producenta/dostawcy czy wyrób 

był jej poddany i jaki był rodzaj 

obróbki 

 

2.2.3.3. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. 

 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 

drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw 

nie powinna przekraczać 1,2 m. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

– na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw mieszankę cementu i piasku: z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu 32,5 spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11]. 

 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 

do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 

trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 

dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 

warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). 

2.2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 [4]. 

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 

 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować zalewy asfaltowe z dodatkiem 

wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające 

bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60°C, bardzo dobrą 

przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Zalewy na gorąco są 
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wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 

150 do 180°C. 

 Zalewa na gorąco powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 14188-1:2005 [3] lub posiadać 

aprobatę techniczną uprzednio wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 Zalewy na gorąco produkuje się w różnych typach i rodzajach, np.: 

– nieodporne na paliwa (elastyczne tj. wysoko rozciągalne, normalne tj. nisko rozciągalne), 

– odporne na paliwa (wysoko rozciągalne i nisko rozciągalne), 

których wyboru dokonuje się w dokumentacji projektowej. 

 Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny być składowane w zadaszonych 

pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 

środka transportowego. 

  Krawężnik uliczny oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” (patrz zał. 2) może być przewożony 

tylko w jednej warstwie. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 

transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość 

tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

  Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać 

w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka 

transportowego. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

 Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 

innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
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paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 

płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 

się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie ławy, 

3.  ustawienie krawężników, 

4.  wypełnienie spoin, 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

5.4.4. Ława betonowa 

 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.5. Ustawienie krawężników kamiennych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 

12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 

zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
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oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników kamiennych 

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 

pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 

z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 

a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

      wykonanie koryta pod ławę, 

      wykonanie ławy, 

      wykonanie podsypki. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST-00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie koryta pod ławę, 

– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

– wykonanie podsypki, 

– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 



„Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne” 
 

Biuro Projektów INBUD S.C. 
Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 

Strona 
 252 

  
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

 10.2. Normy 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność (W okresie przejściowym można stosować PN-

B-06250:1988 Beton zwykły) 

5. PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 

6. PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 

mrozoodporności 

7. PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 

8. PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Badania 

petrograficzne 

9. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 

nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym 

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 

stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-

11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek) 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 

1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10.3. Inne dokumenty 

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum 

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST (SST-00.25) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

oświetlenia w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry 

Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo”. 

1.2. Zakres stosowania ST (SST-00.25) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST (SST-00.25) 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 

obejmują budowę oświetlenia zewnętrznego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na lewym brzegu 

Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gm. Kołbaskowo: 

- ułożenie linii kablowej z kabla YKY 4x25 mm
2
 o długości całkowitej 875m, 

- montaż szafki oświetleniowej, 

- montaż 30 słupów oświetleniowych, 

- montaż 30 opraw z lampami, 

- wciągnięcie do słupów przewodów YDY 3 x 2,5 mm
2
, 

- wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych i szafki oświetleniowej. 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą normą PN-76/E-02032. 

Średnie natężenie oświetlenia - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię do jej pola, 

Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe, 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, 

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 

fundamentu. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu oświetlenia: 

Słupy: aluminiowe rurowe, o średnicy zewnętrznej 133mm, anodowane na kolor szary - 

RAL7043, o długości 3,5m.  Słupy montować na fundamentach betonowych o wymiarach 1000mm x 

300mm x 300mm, mocowanie czterema śrubami M20 w rozstawie 200mm. We wnękach mocować 

złącza kablowe w II klasie ochronności:  

 izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu  IZK-2.01 z wkładkami BiWts 4A/gG    

 izolacyjne złącza fazowe typu IZK-2-02 

 izolacyjne złącza zerowe typu IZK-2-03. 
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Oprawy oświetleniowe o parametrach: 

 obudowie aluminiowej oksydonowanej na kolor czarny, z  kloszem z materiału PC, 

przeźroczystego, o stopniu ochrony IP65,  w  II klasie ochronności, ze źródłem światła 

LED,  

 odporność mechaniczna: IK-10, 

 źródło światła: GRN40 LED GreenLine o światłości 4000 lm 

 moc znamionowa: 37W, 

 trwałość eksploatacyjna: 100 000 godzin, 

 barwa światła: 740 

 początkowy skorelowana temperatura barwowa: 4.000K 

 współczynnik oddawania barw: >70 

Kable używane do oświetlenia  powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,4/1 kV, o żyłach aluminiowych lub miedzianych. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm
2
. Bębny z 

kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z 

polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 70mm. Rury powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać 

na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 Szafa oświetleniowa. Zabudować szafkę oświetleniową oraz szafę z gniazdami wtykowymi w 

obudowach z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronności, IP minimum 43, IK 10. 

Obudowa dwuczłonowa, z odrębnymi drzwiczkami.  

Wyposażenie szafy oświetleniowej: 

 rozłącznik bezpiecznikowy wielkości 00 – 160A 

 dwa zabezpieczania  różnicowoprądowe z członem nadmiarowo prądowym 3x16A, o 

charakterystyce "C" do zabezpieczenia gniazd wtykowych 3x16A + N + PE 

 cztery zabezpieczania  różnicowoprądowe z członem nadmiarowo prądowym 1x16A, o 

charakterystyce "C" do zabezpieczenia gniazd wtykowych jednofazowych 16A + N + PE 

 dwa zabezpieczenia topikowe 3x25A/gG obwodów oświetleniowych 

 stycznik 25A, c.230V 

 zegar „astronomiczny” 

 3-położeniowy przełącznik wyboru sterowania oświetleniem  : ręcznie – zegarem – wyłączone 

 gniazdo remontowe 230V , 10A 

Wyposażenie szafy z gniazdami wtykowymi: 
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 cztery gniazda wtykowe trójfazowe 3x16A+N+PE  z zabezpieczeniami typu C16A, z członem 

różnicowoprądowym 30mA, 

 dwa gniazda wtykowe jednofazowe 10A+N+PE  z zabezpieczeniami typu C10A, z członem 

różnicowoprądowym 30mA, 

 wyłącznik główny w szafie kablowej. 

Szynę PEN szafki wyposażyć w uziom roboczy dodatkowy , R5. 

3. SPRZĘT 

 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 

wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można 

uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć 

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu 

oświetlenia ulicznego (Dokumentacje Projektowe "Budowa oświetlenia ulicznego"): 

- samochód dostawczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- przyczepa do przewożenia kabli, 

- przyczepa dłużycowa do samochodu, 

- żuraw samochodowy, 

- ciągnik kołowy, 

- koparka na podwoziu samochodowym, 

- wibromłot elektryczny lub spalinowy, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- podnośnik montażowy samochodowy PMH. 

4. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, słupów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich 

uszkodzenie. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji i urządzeń o dużej masie i znacznym gabarycie 

należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. W czasie 

transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń 

wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 

szczególnie dużych i ciężkich elementów. Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków: 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4
o
C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie 

bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz 

a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie 

mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, 
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kręgi kabla należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w 

czasie przewożenia bębna z kablami, 

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 

kręgów kabli jest zabronione. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 

Ogólne". 

Wszystkie trasy linii powinny być wytyczone przez biura geodezyjne.  

5.2. Roboty ziemne 

 Podczas montażu i stawiania słupów w pobliżu urządzeń pod napięciem należy spowodować 

wyłączenie tych urządzeń. Posadowienie słupów powinno być zabezpieczone przed korozją do 

wysokości co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu. Fundamenty słupów i szafek należy zabezpieczyć 

lakierem bitumicznym spełniającym wymagania normy BN-78/6114-32. Wykopy pod słupy powinny 

być wykonane  bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050:1999.  

 Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów należy wykonać po 

uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. Ponadto przy układaniu powinny być 

zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 

na trasie budowanej linii. 

 Po zasypaniu wykopu wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien być 

co najmniej taki jak dla słupów. Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4 

m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, by minimalny promień 

łuków nie był mniejszy niż 0,5 m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po 

uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku oraz średnicy kabla odległość górnej powierzchni kabla 

od powierzchni gruntu byłe nie mniejsza niż 0,7 m. Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998. Przejścia 

dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.  

5.3. Montaż słupów 

Przed ustawieniem słupa oświetleniowego należy sprawdzić stan połączenia metalicznego 

między rurą wierzchołkową a ramką wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów. Wnęka 

powinna być ustawiona od strony przeciwnej do kierunku najazdu na zewnątrz od drogi i posiadać 

drzwiczki o zwiększonych wymiarach 300x900 mm z tabliczkami przyłączeniowo-zabezpieczającymi 

dla przewodów do 50 mm
2
.  Powierzchnie wewnętrzne słupów powinny być oczyszczone i 

powleczone warstwą ochronną z bitizolu. 

5.4. Montaż opraw oświetleniowych 

Przed zamocowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń. Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Przewody zasilające powinny 

być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy. Przewód neutralny powinien mieć 
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połączenie z częścią boczną trzonka lampy, natomiast przewód fazowy ze stykiem środkowym. Źródła 

światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na słupach. 

5.5. Montaż kabli w ziemi 

Kabel nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż 0
o
C 

w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Kabel można układać ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na 

warstwie piasku o grubości 0,1 m i zasypać warstwą piasku 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy 

wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny być ułożone w 

rowie w jednej warstwie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie 

mniejszym niż 3% długości wykopu. Każdy z krzyżujących się z innymi kabel należy chronić przed 

uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości 0,5 m w obie strony osłoną otaczającą. Przy 

skrzyżowaniu kabli z rurociągiem zaleca się układanie kabli nad rurociągiem. Każdą linię kablową 

należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kable oraz za 

pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej. 

5.6. Montaż kabli w przepustach umieszczonych w ziemi 

Głębokość umieszczania rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 1 m przy układaniu linii kablowej w częściach dróg 

przeznaczonych do ruchu kołowego. Rury należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1 %. W jednej 

rurze powinien być ułożony tylko jeden kable. Średnica wewnętrzna rury nie powinna być mniejsza 

niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable w miejscach 

wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny być uszczelnione sznurem konopnym i gliną. Rury 

PCV powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-80/C-89205. Rury powinny być 

dostatecznie wytrzymałe na ściskanie, z jakim należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. 

5.7. Montaż szafy oświetleniowej 

Montaż szafki oświetleniowej należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez 

producenta szafy. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności 

wykonywanych robót a mianowicie: 

- wykopów pod fundament, 

- montaż fundamentu, 

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie wykonywania robót należy wykonać czynności: 

- sprawdzenie lokalizacji, wymiarów wykopów pod słupy, 

- sprawdzenie kształtu, wymiarów, wyglądu fundamentów, 

- sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli. 
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Po zakończeniu robót należy wykonać czynności: 

- sprawdzenie stanu opraw, 

- sprawdzenie ciągłości żył i przewodów i zgodności faz, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed porażeniami, 

- sprawdzenie pracy linii pod napięciem, 

- pomiar natężenia oświetlenia, 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- pomiar rezystancji uziomów ochronnych, 

- pomiar rezystancji izolacji kabla, 

- próba napięciowa izolacji kabla, 

- próba napięciowa powłoki kabla. 

Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy dokonać przy użyciu przyrządów o 

napięciu nie przekraczającym 24 V. Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą induktora 

o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 

mierzonej wielkości. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonywanych 

kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

wyprostowanym. Próbie napięciowej powłoki podlegają kable o powłokach z PCW. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Zlecenia. 

      Ilość Robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót muszą posiadać 

ważne certyfikaty legalizacji. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

 Długości ułożonych kabli, przewodów oraz uziomów oblicza się na podstawie określonych w 

projekcie wymiarów wyrażonych w metrach. 

 Komplety zmontowanych całości takich jak: szafka oświetlenia, słupy oświetlenia, 

fundamenty betonowe słupów, oprawy oblicza się na podstawie określonych w projekcie ilości 

wyrażonych w sztukach. 

 Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego 

też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST: 

w metrach (m)
 
mierzy się Roboty: 

– układanie kabli niskiego napięcia w ziemi, 

– układanie instalacji uziemiającej, 

– układanie przewodów, 
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– układanie rur ochronnych. 

w kompletach (kpl) mierzy się Roboty:  

– montaż szafki sterowniczej oświetlenia z wyposażeniem, 

– montaż słupa oświetlenia parkowego z wyposażeniem, 

– montaż opraw oświetleniowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu 

Należy sprawdzić: 

a) wielkość zapasów kablowych w ziemi, 

b) jakość ułożenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach, 

c) zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

d) jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 

e) konserwację części podziemnej fundamentów słupów oświetlenia terenu, 

f) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót 

ziemnych. 

8.2. Odbiór ostateczny robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, 

podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

a) realizację zaleceń Inwestora dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

Robót, 

b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

komisji odbiorowej,  

c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

d) kompletności protokołów z pomiarów, 

e) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

f) jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafki sterowniczej i słupów, 

g) funkcjonalność sterowania oświetleniem, 

h) jakość uziomów,  

i) prawidłowość oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi i zamknięcie szafki sterowniczej                   

i słupów, 

j) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych 

Robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 

“Wymagania Ogólne”. 

Cena wykonania Robót mierzonych w kompletach obejmuje: 

1) prace geodezyjne, 

2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
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3) roboty zasadnicze:  

a) wykonanie wyposażonej szafki oświetleniowej, 

b) montaż słupów oświetleniowych fundamentów, 

c) montaż opraw oświetleniowych na słupach, 

d) wykonanie kablowej linii oświetlenia, 

e) montaż tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych, 

f) układanie instalacji uziemiającej, 

g) wykonanie kablowej linii zasilania łączącej szafkę oświetleniową ze złączem 

kablowym, 

h) wciągnięcie przewodów elektrycznych w słupy. 

4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem fundamentów szafki i słupów, 

5) prace konserwacyjne części podziemnych fundamentów słupów, 

6) wykonanie określonych w badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 

7) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

2. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe Projektowanie i budowa. 

3. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

4. 
PN-EN 60598-

1:2001/A11:2002 
Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania 

6. 
PN-EN 60598-2-

3:2006 

Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne 

7. 
PN-HD 603 

S1:2006 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10. 
PN-EN40311 

:2002U 

Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja 

obciążeń 

11. 
PN-EN40-3-

1:2004 

Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja 

obciążeń charakterystycznych 

12. PN-EN 40-

2:2005 
Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary 

13. PN-EN 40-

5:2004 
Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania 

14. 
N SEP-E-001 

Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

15. PKN-CEN/TR 

13201-1:2007 
Oświetlenie dróg - Cześć 1: Wybór klas oświetlenia. 

16. PKN-CEN/TR 

13201-1:2007 
Oświetlenie dróg - Cześć 1I: Wymagania oświetleniowe. 
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17. PKN-CEN/TR 

13201-1:2007 
Oświetlenie dróg - Cześć 1II: Obliczenia parametrów oświetlenia 

18. PKN-CEN/TR 

13201-1:2007 
Oświetlenie dróg - Cześć 1V: Metody pomiarów parametrów 

 


