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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.00.00.00 

 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zadania 
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
 
1.2. Przedmiot ST  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej Specyfikacją Techniczna ST lub STWiOR) D-00.00.00 
„Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi robót 
drogowych: 

Numer i tytuł specyfikacji 
 

D-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D-08.01.01b Krawężniki betonowe 
D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów 
Robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i pochylni przed upadkiem z 
   wysokości; określone w Polskiej Normie obciążenia działające na poręcz obiektu mostowego 
   uznaje się za działające na balustradę. 

1.4.2 Budowla drogowa Obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
   albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
   mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.3 Chodnik  Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.4 Deklaracja Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego 

 właściwości objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną 
 użytkowych Najważniejszym obowiązkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest 
   sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na 
   tym wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma byd przekazywana razem z wyrobem 
   w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają też towarzyszyd 
   instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeostwa. 

1.4.5 Droga  Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
   z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6 Droga tymczasowa Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
 (montażowa) budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakooczeniu. 

1.4.7 Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
   przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
   Robót. 

1.4.8 Inwestor  Osoba prawna lub fizyczna „Zamawiający”, która zleciła Wykonawcy realizację zadania 
   inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu. 

1.4.9 Inżynier/Kierownik Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upoważniony do podejmowania 
 Kontraktu  decyzji  dotyczących  zagadnieo  technicznych  i  ekonomicznych  tej  budowy  w  ramach 
   dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy. 
   Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawo Budowlane, funkcje  
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   „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru 
   Inwestorskiego”     

1.4.10 Jezdnia  Częśd korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.     
1.4.11 Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako ”Przedstawiciel Wykonawcy” i jest zatwierdzona 
   przez Inżyniera w uzgodnieniu z Zamawiającym, upoważniona do kierowania robotami i do 
   występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi 
   posiadad  wiedzę,  wykształcenie  i doświadczenie,  a  także uprawnienia  przewidziane w 
   ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby proponowanej na tę funkcję. Powyższe odpowiednio 
   odnosi się do Kierowników Robót.     

1.4.12 Konstr. nawierzchni Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.    
1.4.13 Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  
   postoju i pasami dzielącymi jezdnie.     

1.4.14 Kontrakt  Pisemna umowa „Umowa”, między Inwestorem, a Wykonawcą spisana w celu realizacji 
   zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu stron. Kontrakt oznacza Akt 
   Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robót, wypełniony Kosztorys 
   Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Oferta z załącznikami  

1.4.15 Korpus drogowy Nasyp lub ta częśd wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.16 Koryto  Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni  

1.4.17 Kosztorys ofertowy Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys     
1.4.18 Kryteria techniczne Zestaw  wymagao,  stanowiący  podstawę  certyfikacji  wyrobów  budowlanych  na  znak 
   bezpieczeostwa.     

1.4.19 Księga obmiarów Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
 Robót  przez Wykonawcę obmiaru Robót w formie wyliczeo, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
   załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.20 Laboratorium Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
   do przeprowadzenia wszelkich badao i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
   Robót.     

1.4.21 Materiały  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
   specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.    

1.4.22 Most  Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
   pieszego     

1.4.23 Nawierzchnia Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeo od ruchu na 
   podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.    

   a)  ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

    i czynników atmosferycznych.     
   b) warstwa  wiążąca  Warstwa-warstwa  znajdująca się  między warstwą  ścieralną a 
    podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeo w nawierzchni i przekazywanie ich 
    na podbudowę.     

   c)  warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
    profilu istniejącej nawierzchni.     
   d)  podbudowa -dolna częśd nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeo od ruchu na 
    podłoże.     
   Podbudowa może składad się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
   a)  podbudowa zasadnicza -górna częśd podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
    nawierzchni. Może ona składad się z jednej lub dwóch warstw.    
   e)  podbudowa pomocnicza -dolna częśd podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
    funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
    podłoża.     

   Może zawierad warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.    
   a)  warstwa mrozoochronna -warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
    przed skutkami działania mrozu.     
   b)  h) warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
    drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.    

   c)  warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
    nawierzchni     

1.4.24 Niweleta  Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
   lub obiektu Inżynierskiego.     

1.4.25 Obiekt budowlany Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 
   możliwośd użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 
   wyrobów budowlanych.     

1.4.26 Objazd tymczasowy Droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu 
   publicznego na okres budowy.     

1.4.27 Odpowiednia bliskośd Zgodnośd wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
   został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
   rodzaju Robót budowlanych.     

1.4.28 Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
   oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmowad teren przewidziany do  
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  rozbudowy drogi i budowy urządzeo chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
  powodowanymi przez ruch na drodze.      

1.4.29 Plac budowy Teren  przekazany  czasowo  Wykonawcy  przez  Inwestora  dla  wykonania  zadania 
  inwestycyjnego.        

1.4.30 Pobocze Częśd korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania 
  urządzeo bezpieczeostwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
  bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.      

1.4.31 Podbudowa Dolna częśd nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeo od ruchu na podłoże. Podbudowa 
  może się składad z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.     

1.4.32 Podbudowa Dolna  częśd  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia 
 pomocnicza nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierad 
  warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.     

1.4.33 Podbudowa Górna częśd podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może się ona 
 zasadnicza składad z jednej lub dwóch warstw.      

1.4.34 Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania.   
1.4.35 Podłoże ulepszone Górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu 
  umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni   

1.4.36 Podwykonawca Osoba  fizyczna  lub  prawna,  której  Wykonawca  powierzył  realizację  części  zadania 
  inwestycyjnego.        

1.4.37 Polecenie Inżyniera Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 
  sposobu realizacji Robót lub inne spraw związanych z prowadzeniem budowy.   

1.4.38 Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu.    
1.4.39 Przedsięwzięcie Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
 budowlane modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
  podłużnym) istniejącego połączenia.      

1.4.40 Przeszkoda naturalna Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
  np. dolina, bagno, rzeka itp.       

1.4.41 Przeszkoda sztuczna Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej, 
  rurociąg.        

1.4.42 Przetargowa Częśd dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
 dokumentacja obiektu będącego przedmiotem robót.      

 projektowa         

1.4.43 Rekultywacja Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom 
  naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.     

1.4.44 Rysunki Częśd Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
  obiektu i przedmiotu Robót.       

1.4.45 Rysunki robocze Rysunki (plany) rusztowao, szalunków, plany gięcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe 
  plany,  które  Wykonawca  powinien  przedłożyd  Inwestorowi  do  zatwierdzenia  przed 
  rozpoczęciem Robót.       

1.4.46 Specyfikacje Zbiór  przepisów  i  wymagao  uzupełniających,  opracowanych  dla  realizacji  zadania 
  inwestycyjnego lub jego elementu.      

1.4.47 Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i 
  obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy.     

1.4.48 Ślepy kosztorys Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania 

1.4.49 Teren budowy Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
  wymienione w kontrakcie jako tworzące częśd terenu budowy    

1.4.50 Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o 
  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może byd zlokalizowane 
  torowisko tramwajowe.       

1.4.51 Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do realizacji zadania 
  inwestycyjnego.        

1.4.52 Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
 podstawowe w  budownictwie stanowią: bezpieczeostwo  konstrukcji,  bezpieczeostwo pożarowe, 
  bezpieczeostwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona 
  środowiska,  ochrona  przed  hałasem  i  drganiami,  oszczędnośd  energii  i  odpowiednia 
  izolacyjnośd cieplna przegród.       

1.4.53 Wyrób budowlany Materiał decydujący o bezpieczeostwie, jakości i trwałości obiektów budowlanych, do- 
  puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Dokumentacją 
  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,      

1.4.54 Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej z realizacją zadania 
  inwestycyjnego.        

1.4.55 Zadanie budowlane Częśd  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całośd  konstrukcyjną  lub 
  technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 
  użytkowych.  Zadanie  może  polegad  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową, 
  modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów.   
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych Robót, bezpieczeostwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru). Przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia i ewentualnego 
uzupełnienia (u poszczególnych gestorów uzbrojenia) usytuowania wszystkich urządzeo obcych krzyżujących się z 
projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizowad Roboty uwzględniając wszystkie uwarunkowania przedstawione w 
Decyzjach wydanych na etapie uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, Dziennik Budowy oraz dwa zatwierdzone egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa zatwierdzone komplety 
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnośd za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca wykonuje dla Zamawiającego w ramach konyraktu, 
składająca się z następujących części : Projekt Wykonawczy, STWiOR, Warunki, projekt stałej i tymczasowej organizacji 
Ruchu.  
A) W ramach powyższej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonad następujące opracowania: 

1. Projekt Wykonawczy  
2. STWiOR 
3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu 
4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
5. Plan Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)  
6. Projekt szczegółowej organizacji ruchu na czas Robót  
7. Projekty organizacji ruchu wynikające z etapowania Robót i przekazywania poszczególnych odcinków do 

eksploatacji,  
8. Projekty , harmonogramy robót 
9. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych  
10. Inwentaryzacja stanu technicznego dróg po których odbywad się będzie transport materiałów budowlanych. 
11. Projekt technologii Robót ziemnych, wzmocnieo gruntów, wymiany gruntów, odwodnienia i umocnieo wykopów.  
12. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni. 
13. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.  
14. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż (art. 57 Prawa budowlanego).  
15. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji paostwowej i 

osnowy realizacyjnej należy wykonad geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i 
obiektów, nanieśd zmiany na mapę zasadniczą, uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej.  

16. Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnieo, wymagao zawartych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych.  

17. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną – projektu usunięcia kolizji 

 
Opracowania uzupełniające i dokumentację roboczą Wykonawca opracowuje we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą byd wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie 
realizacji Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4 egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedłoży Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. Koszt w/w projektów, opracowao i uzupełnieo Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzględnił w 
Cenie Kontraktowej 
 
Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zostad wykonane z należytą starannością i czytelnością. 
 
Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska akceptację Inżyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi instytucjami:  
1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). W oparciu o 

przepisy dotyczące sieci poligonizacji paostwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonad geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieśd zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
3. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych,  
4. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
5. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach  
6. Dokumentację powykonawczą, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu 

budowlanego.  
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do wykonania przedmiarów i określenia ceny 
jednostkowej. Podstawą wykonania robót są Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupełniające 
oraz dokumentację roboczą , Wykonawca wykonuje we własnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej 
winny byd wprowadzone na piśmie i zgłoszone do Inżyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byd 
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie  
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Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące opracowania, rysunki lub STWiOR na własny koszt, w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodnośd Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 

 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty stanowią częśd Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dopuszcza się tylko 
takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowieo polskich przepisów i obowiązujących 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejnośd ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywad opuszczeo w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie może wykorzystad jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w specyfikacjach i przedmiarach Robót na swoją korzyśd.   
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z podziałki rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny byd zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą byd 
jednorodne i wykazywad bliską zgodnośd z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczad 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakośd elementu budowli, to takie wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówieo publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza się rozwiązania 
równoważne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają 
podane poniżej warunki: 

–   stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne postanowieniami art.  
36a ust.5 ustawy Prawo budowlane, 

–   zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowieo art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  
–   Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz 

w specyfikacjach technicznych,  
–   koszt wprowadzenia tych rozwiązao nie będzie wyższy od rozwiązao opisanych w projektach i w specyfikacjach. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakooczenia i 
odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na 
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy, a następnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzającym ruchem. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien byd aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca przystępując do robót musi dokonad wszelkich zabezpieczeo 
terenu w myśl Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeostwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzieo i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeostwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera i organ zarządzający ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
Robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywad na własny koszt stanowiska zapewniające 
skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnid, uruchomid i utrzymad w okresie realizacji Kontraktu tablic na placu budowy, 
pokazujących informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie 
przedstawione do akceptacji Inżynierowi. Takie tablice na placu budowy będą utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Kontraktu.  
Wykonawca musi wydad publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdów spowodowanych 
zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeo obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie: 

- przez regionalne radio, gazety i telewizję,  
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- telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze, 
- ulotki na słupach i tablicach ogłoszeniowych, 
- regularne spotkania z lokalną społecznością.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu 
tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy 
będą utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót przepisy o ochronie środowiska. 
W okresie trwania budowy i wykaoczania Robót Wykonawca będzie:  

1. Utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  
2. Podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla  
osób trzecich lub własności społecznej, prywatnej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3. Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczania gruntu, przysypania i przed uszkodzeniami 
mechanicznymi,  

4. Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych oraz przewożonego gruntu przed nadmiernym jego pyleniem w 
czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej 
wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,  

5. Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp zgodnych z 
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję, poprzez stosowanie gruntów odpornych na 
spłukiwanie.  

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposób, aby ograniczyd przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy, 
aby w razie awarii nie spowodowad zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 

 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21). 
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów do 
złożenia informacji do właściwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami – art. 17 
ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowad Roboty uwzględniając ustalenia zawarte w Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i odnoszące się do fazy realizacji Robót. Roboty (w 
szczególności roboty ziemne) należy prowadzid pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk 
fauny i flory, w celu zapewnienia braku negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Koszty w/w działao nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywad sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia 
wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakooczeniu Robót ich szkodliwośd zanika (np. 
materiały pylaste) mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania wymagao technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymad zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji paostwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeo potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeo w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót stwierdzono 
urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska 
archeologiczne, wówczas roboty należy przerwad, powiadomid o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzid dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścid w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeo podziemnych na terenie budowy i powiadomid Inżyniera i  
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władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeo podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenia wszystkich właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o 
naniesieniu jej na mapie stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu 
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Za wszystkie ewentualne szkody związane z ewentualnym czasowym zajęciem 
działek leżących poza pasem drogowym, związanych : z przebudową infrastruktury technicznej, magazynowaniem 
materiałów itp. Odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do stanu 
pierwotnego bądź do naprawy lub zadośduczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym 
sądem. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, usługową lub przemysłową, Wykonawca 
wykona dokumentację fotograficzną budynków przed przystąpieniem do Robót w celu uniknięcia niesłusznych roszczeo 
odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi 
ekspertyzę techniczną (wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego) stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w 
bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Przed rozpoczęciem Robót 
budowlanych Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi do pobliskich 
nieruchomości. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują. Wykonawca sporządzi ekspertyzę stanu obiektów przed przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po 
ich zakooczeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca 
planuje ciężki transport związany z budową. Wykonawca będzie realizowad roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkaoców oraz zlokalizowanych w pobliżu placu budowy terenów firm i punktów usługowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub przemysłowej w sąsiedztwie 
budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerowad w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego 
istniejących dróg znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane 
do ciężkiego transportu Wykonawcy. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób 
niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczoną 
inwentaryzację przed przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po ich zakooczeniu. Wykonawca będzie mógł 
transportowad materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany 
w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeo odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeo osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosowad się do ustawowych ograniczeo nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecid, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. 
 
1.5.10. Bezpieczeostwo i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów bezpieczeostwa o ochrony zdrowia.  
Wykonawca ma obowiązek zadbad aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia 
oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeostwa zdrowia. Wymagania dotyczące BIOZ przy wykonywaniu Robót budowlanych określają 
odrębne przepisy w zakresie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia:  

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeostwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. )  

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 
pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4.  

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
byd wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )  

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas 
wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )  

6) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie BHP przy 
użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ciśnieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z późn. zm.)  

7) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )  

8) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )  
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9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) Zamieszczenie 
ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i 
zawiera:  

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakooczenia wykonywania Robót budowlanych,  
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakooczenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywad Roboty do czasu 
Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząd Roboty utrzymaniowe niezwłocznie po otrzymaniu tego 
polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagao prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub związanych z 
wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informowad Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
1.5.13. Równoważnośd norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniad mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywad postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są paostwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą byd 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byd dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do 
zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W 
przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe, budowle i inne pozostałości lub obiekty interesujące pod 
względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, będą podlegały postępowaniu zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm). O 
fakcie ich wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomid Inżyniera. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki 
ostrożności, aby nie dopuścid do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek 
z tych znalezisk. 
 
1.5.15. Niewypały i niewybuchy  
Jeżeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypały lub niewybuchy, wówczas Wykonawca ma obowiązek przerwad 
roboty i zabezpieczyd teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i 
będzie postępowad zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
1.5.16. Zaplecze Zamawiającego  
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest zabezpieczyd zaplecze Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom 
Nadzoru Inwestorskiego:  
a) Wykonawca jest zobowiązany urządzid pomieszczenia biurowe dla Inżyniera Kontraktu i jego personelu w sąsiedztwie 

biura budowy i utrzymad je w dobrym stanie wraz z wyszczególnionym niżej wyposażeniem oraz parkingiem dla 2 
samochodów i drogami dojazdowymi. Biuro będzie gotowe do użytkowania przez Inżyniera w okresie do 21 dni od 
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. 

b) Na biuro Inżyniera Kontraktu należy zapewnid pomieszczenie biurowe o powierzchni 20÷25m2, wyposażone w 
niezbędne sprzęty (m.in. stół, min. 10 krzeseł), instalację elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną.  

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiającego i utrzymanie biura Inżyniera Kontraktu, które obejmuje 
utrzymanie pomieszczeo i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystości biura, 
niezbędnego zabezpieczenia (bhp, ppoż.), utrzymanie wszystkich tych urządzeo w dobrym stanie, a w razie 
konieczności ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbędnych obsług serwisowych dla tego sprzętu. Uznaje się, że  
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.15.17 Zaplecze Wykonawcy  
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeo, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie. Wykonawca przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnid koszty pozyskania i urządzenia 
niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.  
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeo, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeo potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy 
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy 
obejmuje usunięcie wszystkich urządzeo, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów , zabezpieczeo, 
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy powinien zostad uwzględniony w kosztach ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Rozporządzenie nr 305/2011 ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG *1+. Od 1 lipca 2013 r. 
obejmą natomiast wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych. Zgodnie z artykułem 288 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej *2+ Rozporządzenia mają zasięg ogólny, są wiążące w całości i bezpośrednio 
stosowane we wszystkich paostwach członkowskich. Bezpośrednie stosowanie oznacza przede wszystkim, iż 
Rozporządzenia są nie tylko wiążące dla paostw członkowskich, lecz również wewnątrz paostw członkowskich dla wszystkich 
osób, których mogą dotyczyd. 
 
2.2 Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych  
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz 
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Wyroby Budowlane mogą 
zostad wprowadzone do obrotu zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

o wyrób  budowlany  objęty  normą  zharmonizowaną  lub  europejską  oceną  techniczną  może  byd  
wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE),  

o wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może byd 
wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną),  

 Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.), do wyrobu budowlanego oznakowanego 
znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyd informację.

  

 Sposób umieszczenia powyższej informacji określa § 12 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym informację 
tę należy dołączyd do wyrobu budowlanego w sposób określony w

 
 

specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa, w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.  

o wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może byd 
udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym paostwie 
członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagao 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana  
jest informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeostwa, jakie ten wyrób stwarza.  

Organami właściwymi w zakresie wykonywania zadao i obowiązków wynikających z rozporządzenia 305/2011 w 
odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:  

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum Akredytacji, o 
jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą wyznaczane  

w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki mającej 
status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagao dla tych jednostek określonych w Załączniku  
IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011, 

o  minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  
będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej.  

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym 
wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych.  

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi się wyłącznie do wyrobów 
nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby te nie podlegają 
procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego (który nie jest objęty 
normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną) do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym zostały określone przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  
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wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z późn. zm.). 

 
Najważniejszym obowiązkiem producenta wprowadzającego wyrób budowlany na rynek jest sporządzenie deklaracji 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.  

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jeżeli wyrób objęty 
jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną (zobacz art. 4 ust. 1 
rozporządzenia Nr 305/2011). Według nowych przepisów Producent nie ma obowiązku wystąpienia o wydanie 
europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystąpi o jej wydanie, aby wprowadzid wyrób budowlany 
legalnie do obrotu na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 
ustawy wyrobach budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że oznakowaniu CE podlegają obowiązkowo wyroby 
budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub dla których wydane zostały europejskie oceny techniczne.  
Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości 
użytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporządzenia Nr 305/2011, jeżeli zaś deklaracja właściwości użytkowych nie została 
sporządzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza się. 

 
Kopia deklaracji ma byd przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi 
mają też towarzyszyd instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeostwa. Deklaracja właściwości użytkowych 
musi zawierad następujące informacje:  

–   Numer deklaracji właściwości użytkowych; 
–   Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);  
–   Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta; 
–   Dane producenta; 
–   Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną ST wyrobu (hEN lub EDO); 
–   Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;  
–   System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;  
–   Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.  
– Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem; Deklarację 

sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego opracowywania dokumentu 
przy każdym kolejnym udostępnieniu.  
Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa od 1 
lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących sprzedawad (udostępniad) po tej dacie wyroby z 
wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu 
na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także 
wykorzystad posiadaną uprzednio dokumentację, czyli np. certyfikat lub deklarację zgodności. Europejskie aprobaty 
techniczne wydane przed 1 lipca mogą byd wykorzystywane jako EOT do kooca ich ważności. Z obowiązku sporządzenia 
nowej deklaracji zwolnione będą jedynie wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).  
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, 
 
2.3. Źródła uzyskania materiałów  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (WB) przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badao laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie 
Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:  

–   byd nowe i nieużywane (nie dotyczy Robót ziemnych i materiałów z recyklingu warstw konstrukcyjnych 
istniejących jezdni),  

–   odpowiadad wymaganiom określonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym),  

–   posiadad wymagane prawem Deklaracje właściwości użytkowych. 
 
2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyd Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badao terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paostwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem materiałów rozbiórkowych i odpadowych 
na składowisku odpadów. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukooczeniu 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 wymagao Umowy lub wskazao Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzid żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w  
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Dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zagospodarowane 
zgodnie z Ustawą o odpadach. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera. Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi byd uwzględniona w Cenie 
Kontraktowej. Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce 
składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi byd zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca musi uzyskad 
zgodę na składowanie wyżej wymienionych materiałów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badao wymaganych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byd później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.7. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych  
Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą byd okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów) mogą byd pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów budowlanych w 
czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badao w tych miejscach.  

d) Koszty delegacji Inżyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowią kosztu Wykonawcy. 
 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwośd do Robót oraz były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót. 
 
2.9. Materiały pochodzące z rozbiórki  
Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego użycia stanowią własnośd Zamawiającego, z której 
Wykonawca musi się rozliczyd. Materiały te należy przekazad na bazę materiałową Zamawiającego lub w inne miejsce 
wskazane przez niego. Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nieposiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleo 
wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów. Lokalizacja własnego składu odpadów Wykonawcy musi uzyskad 
pozytywną opinię odpowiednich miejscowych władz samorządowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt związany z 
rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca winien zawrzed w cenie jednostkowej, w 
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własnośd Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośd 
wykonywanych Robót oraz cechujące się niską emisyjnością zanieczyszczeo do powietrza. Sprzęt używany do Robót 
powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleo w takich dokumentach 
sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma byd 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwowad sprzęt jak również 
naprawiad lub wymieniad sprzęt niesprawny. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
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4. TRANSPORT  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Przy użyciu środków transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo na osie Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do 
oczyszczania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeo i uszkodzeo spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania kół pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy na drogi 
publiczne przy pomocy sprężonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby zapobiec 
zanieczyszczeniu jezdni dróg publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych dróg Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. 
 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakośd zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca 
wykona przekopy próbne w celu potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamowad postępu 
Robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładnośd. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badao materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, 
uważa się, że termin „utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd założoną jakośd Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badao materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądad od Wykonawcy 
przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością umożliwiającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich 
częstotliwośd są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badao. Inżynier będzie mied nieograniczony 
dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na wyniki badao, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd tych 
materiałów. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. 
recepty powinny byd dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych 
badao.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Stosowad statystyczne metody pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do badao. Inżynier będzie 
mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzad 
dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby 
(materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badao wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera.  
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6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera. Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi X, Y, Z w 
wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.Wszystkie dopuszczalne odchyłki zawarte w SST uwzględniają wewnątrz 
niepewnośd pomiarów. Jeżeli wynik pomiaru zwiększony/zmniejszony o niepewnośd zachodzi na granicę podaną w SST, 
zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie się poza dopuszczalnym obszarem. 
 
6.4. Raporty z badao  
Wykonawca będzie przekazywad Inżynierowi kopie raportów z wynikami badao jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd wyrobów budowlanych i Robót z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie 
wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierad próbki wyrobów budowlanych i prowadzid 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badao, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i Robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścid do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają:  

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub B 
2. Deklarację właściwości użytkowych i Deklarację zgodności ważną po 1 lipca 2013 r.  

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
( 1 ) Dziennik budowy (Dz.B.)  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kooca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnośd za prowadzenie Dz.B. zgodnie 
z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyd przebiegu Robót, stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera. Do dziennika 
budowy należy wpisywad w szczególności:  

–   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
–   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
–   uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
–   terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów Robót, 
–   zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
–   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykon 
–   przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
–   uwagi i polecenia Inżyniera, 
–   daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
–   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
–   stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub  

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
–   zgodnośd 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 wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badao  

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

 
z 

 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi celem zajęcia 
stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inżyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska i  
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podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 
 
( 2 ) Książka obmiarów  
Książka obmiarów Robót (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. 
 
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, orzeczenia o jakości 
wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winne byd udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
 
( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

–   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
–   protokoły przekazania terenu budowy,  
–   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
–   protokoły odbioru Robót,  
–   protokóły z narad i ustaleo  
–   korespondencję na budowie. 

 
( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót według wymiarów rzeczywistych, pod warunkiem, że ich odchylenia mieszczą 
się w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiarów według wymiarów projektowanych, jeżeli rzeczywiste 
odpowiadają projektowanym z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleo. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
Obmiarów dopuszcza się zastosowanie Druku Obmiaru Robót (DOR). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. 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 Inżyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zostad wykonane z 
należytą starannością i zapewnioną czytelnością. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych  
Obmiary muszą byd dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne 

właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długośd pomnożona przez 

szerokośd, objętości będą wyliczone w m3 (netto) jako długośd pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają byd 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiążące są wymiary górnej płaszczyzny danej warstwy. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej 
dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z 
dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badao 
atestujących to Wykonawca będzie posiadad 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 utrzymywad to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu lub zanikające przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do  
  



18 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.00.00.00 
 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Książce obmiarów lub DOR-ach. W 
razie braku miejsca szkice mogą byd dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów lub DOR-ów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleo odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowośd danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 2 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakośd i ilośd Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i ST. 
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakooczenie Robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakooczenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykooczeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, komisja 
dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych Robót w stosunku do wymagao przyjętych w 
dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór przez 
Paostwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,poz.1409 z późn. zm.). 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad 4 egzemplarze koocowej dokumentacji 
powykonawczej, w tym:  

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

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Program Zapewnienia Jakości, 
4. Plan BIOZ,  
5. Recepty i ustalenia technologiczne. 
6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiarów lub DOR-y (oryginały).  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
9. Rozliczenie materiałów z rozbiórek, 
10. Rozliczenie koocowe w formie tabelarycznej,  
11. Zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych,  
12. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  
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13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeo.  

14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie elektronicznej edytowalnej 
na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem 
ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu.  

15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie edytowalnej na 
płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w postaci wydruku. 

16. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,  
17. Operat usytuowania punktów pomiarowych.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny Robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysu Ofertowego będzie uwzględniad 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 stanowiące sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy  
sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową Robót podstawowych będą obejmowad:  

–   Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.  
–   Wartośd zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy (a dla urządzeo technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi  
towarzyszącymi kosztami. 

–   Wartośd pracy Sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z towarzyszącymi kosztami.  
–   Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów, w tym materiałów odpadowych, we wskazane miejsce 

(materiał rozbiórkowy stanowi własnośd Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego składowania tych materiałów.  
–   Koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 

bezpośrednich  koszty  zaliczane  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  do  kosztów  uzyskania  przychodów,  w 
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy 

(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i  
socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty dzierżawcze,  

–   opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp.  

–   Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakooczeniu Robót,  
–   Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, 

łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i 
gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.  

–   Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji i opracowao projektowych, technologicznych, operatów, ekspertyz, 
analiz, koszty nadzorów urządzeo towarzyszących, pełnienie nadzorów przez służby ochrony przyrody i nadzór 

archeologiczny.  
–   Koszty uzyskania wymaganych uzgodnieo, pozwoleo i decyzji administracyjnych. 
–   Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe.  

–   Pozostałe koszty wymienione w pkt.  9  (Podstawa  płatności) poszczególnych  Szczegółowych  Specyfikacji 
Technicznych. W zakres tych kosztów wchodzą również wszelkie czynności nie opisane w w/w częściach SST, a  

konieczne ze względu na technologię Robót i ich wzajemne następstwo. 
–   Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczad podatku VAT. 
 
9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SST D 00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagao Warunków Kontraktu oraz Wymagao Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a także wynikające z uzgodnieo projektu, 
warunków technicznych zasilania lub z innych dokumentów, których kopie załączono w Projekcie Zagospodarowania Terenu 
(Uzgodnienia), bądź zawartych w projektach branżowych, a nie wyszczególnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu 
Ofertowego. 
 
9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnieo wynikających z postępu Robót.  

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeostwa ruchu. 
c) Opłaty/dzierżawy terenu 
d) Przygotowanie terenu  
e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdów, przejazdów, włączeo do 

istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowao i drenażu. 
f) Tymczasową przebudowę urządzeo obcych.  
g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont z 

ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni. 
h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.  
i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

 
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao pionowych, poziomych, barier i 

świateł  
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym także z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów i/lub przy pomocy przenośnych urządzeo sygnalizacji świetlnej  
c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, krawężników, barier, 

oznakowao i drenażu. 
 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.)  
2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )  
4. Rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)  
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)  
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)  
7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) 
Załącznik do obwieszczenia MTBiGM z dnia 10 maja 2013 r.  

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 na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z  
2002 r. Nr 108, poz.953)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )  

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 0 poz. 898)  

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,  

12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności  

13. Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie warunków 
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041)  
16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 
245 poz. 1782)  

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. z 2013 Nr 0 poz. 46)  

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję  
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Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (MP z 2004 Nr 32 poz. 571).  

19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeostwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. )  

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dział II i Dział IV - Rozdział  
4.  

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny byd 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )  

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )  

23. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp przy 
użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z późn. 
zm)  

24. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )  

25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )  
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania 
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 

 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ze 
zdjęciem warstwy humusu. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych na pasie drogowym, i obejmują: 

· zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokośd jego zalegania,  
· zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania, 
· odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,  
· inne niezbędne prace związane bezpośrednio ze zdjęciem humusu. 

Zdjęty humus zostanie wykorzystany do humusowania skarp wg ST D.06.01.01. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w DM-00.00.00. 

 
1.5 Wymagania ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją projektową, ST oraz z 
poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do zdjęcia warstwy gruntu organicznego  
Sprzęt powinien odpowiadad pod wzglądem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich dokumentów powinien byd uzgodniony i 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagao jakościowych zostaną przez 
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu nadającej się do powtórnego zastosowania należy stosowad: 

● spycharki,  
● koparki i samochody samowyładowcze  w przypadku transportu na odległośd wymagającą zastosowania takiego 

sprzętu,  
● łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 4. 

 
4.2. Transport humusu  
Zdjętą warstwę humusu należy przemieszczad z zastosowaniem spycharek albo przewozid transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo na osie i 
innych parametrów technicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.  
Teren w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien 
byd oczyszczony z humusu. 

 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna byd zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno nastąpid zgodnie ze wskazaniami Kierownika Projektu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn 
nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosowad ręczne wykonanie robót, jako  
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uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąd z powierzchni całego pasa robót oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu. Grunt organiczny należy zdjąd 
na głębokośd wskazaną na roboczo przez Kierownika Projektu, wg faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składowad w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny byd przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczeniem. Nie należy zdejmowad humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąd zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu i/lub darniny  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, 
zgodnie z Dokumentacją projektową i wskazaniami Kierownika Projektu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem humusu jest 1 *m3].  
Obmiar nie powinien obejmowad jakichkolwiek robót niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Kierownika Projektu. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Kierownika 
Projektu nie mogą stanowid podstawy do roszczeo o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 
8. 

 
Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Kierownik Projektu, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien byd przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem 
Projektu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatnośd za 1 m3 (metr sześcienny) usuniętej warstwy humusu należy przyjmowad zgodnie z obmiarem, po odbiorze 

robót. Płatnośd za 1 m3 (metr sześcienny) wywiezionego nadmiaru humusu należy przyjmowad zgodnie z obmiarem, po 
odbiorze robót. 

 
Cena wykonania 1m3 robót zdjęcia humusu obejmuje: 

· zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokośd jego zalegania,  
· koszt pozyskania odkładu, 
· koszt pielęgnacji humusu,  
· składowanie humusu w pryzmach wraz z pielęgnacją, 
· inne niezbędne prace związane bezpośrednio ze zdjęciem humusu. 

 
Cena wywozu nadmiaru 1m3 humusu obejmuje: 

· odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu zgodnie z obowiązującym prawem,  
·  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. BN 72/8932 01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
2. PN S 02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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1. Wstęp  
1.1 Nazwa zadania 
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
1.2. Zakres stosowania ST  
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  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych oraz innych urządzeo uzbrojenia terenu, i obejmują: 
 
regulację wysokościową studzienek kanalizacyjnych, 
 
regulację wysokościową studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą wieka, 
 
regulację wysokościową zaworów sieci wodociągowych, 
 
regulację wysokościową hydrantów w poziom ścieżki, 
 
regulację wysokościową zaworów sieci teletechnicznych, 
 
hydrant do regulacji wysokości. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

eksploatacji kanału. 

 
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 

przewietrzania. 

 
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

 
1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeo kanalizacyjnych. 
 
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 

 
1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w 

płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

 
1.4.7. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli 

telekomunikacyjnych. 

 
1.4.8. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia 

wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  

podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej  
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyd:  
a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego 

wbudowania,  
b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy, 

odpowiadające wymaganiom wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej ST, w przypadku materiałów potrzebnych do ułożenia 
nowej nawierzchni.  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej  
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazad się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 piły tarczowej,  
 młota pneumatycznego, 
 sprężarki powietrza, 
 dźwigu samochodowego, 
 zagęszczarki wibracyjnej, 
 sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.          
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 
Uszkodzenie studzienek urządzeo podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:  

 kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, 
 włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

 
5.3. Zasady wykonania naprawy  
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
a) roboty przygotowawcze:  

 rozpoznanie uszkodzenia,  
 wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

b) wykonanie naprawy:  
 naprawę uszkodzonej studzienki, 
 ułożenie nowej nawierzchni. 

 
5.4. Roboty przygotowawcze  
Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 

 ustaleniu sposobu deformacji studzienki,  
 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 
 wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowad cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół 
zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadad kształt prostokątnej figury geometrycznej. 
 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Kierownik Projektu. 
 
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki  
Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika 
Projektu, obejmuje: 
a. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego, 
b. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
 

 ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 
nawierzchni typu kostkowego),  

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z 
pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy 
młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,  

c. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów 
podporowych itp.),  

d. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z 
posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,  

e. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie koocowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu 
istniejących materiałów,  
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f. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina 

włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,  
g. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu 

zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeo większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i 
zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i 
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,  

h. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zaprawą cementową. 

 
W przypadku znacznych zapadnięd studzienki, wynikających z uszkodzeo (zniszczeo) korpusu studzienki, kanałów, 
przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określid indywidualnie i wykonad ją 
według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 
 
5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonad w sposób identyczny ze stanem przed przebudową. 

 
Do nawierzchni należy użyd, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego 
wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien byd jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji 
jezdni mogą byd dokonane pod warunkiem akceptacji Kierownika Projektu. 

 
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracad szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina i kołnierza 
studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny byd pokryte asfaltem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 

 uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty na znak bezpieczeostwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 sprawdzid cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badao Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów, które należy wykonad w czasie robót podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badao i pomiarów 
 Częstotliwośd 

Wartości dopuszczalne  

 
badao  

        
 

        

1 
Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 

1 raz Niezbędna powierzchnia  

wykonania naprawy     
 

       
 

2 Roboty rozbiórkowe 
    

1 raz 
Akceptacja nieuszkodzonych 

 

    
materiałów  

        
 

3 
Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia  i decyzja o 

1 raz Akceptacja Kierownika Projektu  

sposobie naprawy     
 

       
 

4 Naprawa studzienki     Ocena ciągła Wg pktu 5.5 
 

5 Ułożenie nawierzchni     Ocena ciągła Wg pktu 5.6 
 

 
Położenie  studzienki  w stosunku  do otaczającej 

 Kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniżej, 
 

6 1 raz właz studzienki - w poziomie  

nawierzchni      
 

       
nawierzchni  

        
  

 
6.4. Badania wykonanych robót 
Po zakooczeniu robót należy sprawdzid wizualnie: 
 

 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu 
kostkowego,  

 poprawnośd profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego 
spływ powierzchniowy wód. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 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: 

 roboty rozbiórkowe, 
 naprawa studzienki. 

 
Odbiór tych robót powinien byd zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 roboty rozbiórkowe, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie naprawy studzienki, 
 ułożenie nawierzchni, 
 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,  
 przeprowadzenie pomiarów i badao wymaganych w niniejszej ST, 
 odwiezienie sprzętu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 124:2000 Zwieoczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
  pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
  jakością 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
  powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Częśd 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd 
4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej 

  deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
  żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowao przyszłościowych. Tymczasowo należy 
  stosowad normę PN-B-06712 [10]) 

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych 
  na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma 
  do zastosowao przyszłościowych. Tymczasowo należy stosowad normy: PN-B-11111 
  [11] i PN-B-11112 [12]) 

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
  zgodności 

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

  mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeo sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe  
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20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie   
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 

- Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)  
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm  

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.  
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum 

Techniki Komunalnej, 1978 r.  
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeo sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC 

WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół 
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpieo 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)  
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża gruntowego, i obejmują: 

 
 mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości nawierzchni 

głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (chodniki), 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 
1.4.1 Koryto ziemne – wykonuje się w górnej części kD-M.00orpusu drogowego w celu umieszczenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  
1.4.2 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkośd charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg następującego 

wzoru: 

d 

I
s 
=

 ds 
  
w którym; 
 

ρd – gęstośd objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu *Mg/m3], 

ρds – maksymalna gęstośd objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona wg normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

1.5 Wymagania ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

 
2. Materiały 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża powinien 
wykazad się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakośd robót. Do 
wykonania robót należy stosowad następujący sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości wykonywanego koryta: 

 równiarki samojezdne,  
 spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,  
 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,  
 ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu do zagęszczania,  
 sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.).  

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny byd w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie 
odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może wywoływad niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. Zastosowany sprzęt budowlany powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu lub w przypadku braku takich 
dokumentów powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzęt powinien byd stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagao jakościowych robót zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.Materiał z korytowania 
można przewozid dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca może przystąpid do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakooczeniu i 
odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeo 
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpid do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywad się ruch budowlany, nie 
związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta  
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia będzie wykonana w korycie gruntowym. Sposób wytyczenia 
powinien umożliwiad wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i w ST. Wymiary koryta powinny byd wyznaczone przez wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki, za których stan odpowiada Wykonawca. Rozmieszczenie palików, 
ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiad naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj stosowanego sprzętu, a w szczególności jego moc należy 
dostosowad do gruntu kategorii I-V, w którym prowadzone są roboty oraz do stopnia trudności jego odspojenia. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byd wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
zaleceniami Kierownika Projektu, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Kierownika Projektu. 

 
5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie  
Przed wykonaniem profilowania podłoża w korycie drogowym należy uprzednio oczyścid je z wszelkich zanieczyszczeo. 
Należy usunąd błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu i odwieźd na miejsce wskazane przez Kierownika 
Projektu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma byd profilowane należy sprawdzid, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych rzędnych podłoża. 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 spulchniad 
podłoże gruntowe na głębokośd zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, a następnie dowieźd dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścid warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy nr 1. Do 
profilowania podłoża, tam gdzie jest to możliwe, należy stosowad równiarki. Ścięty grunt powinien byd wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczenie podłoża w korycie należy 
wykonywad bezpośrednio po profilowaniu przez wałowanie walcami stalowymi, gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w 
miejscach trudno dostępnych, zachowując optymalną wilgotnośd zagęszczanego gruntu z tolerancją od -20% do +10%. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolowad wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normą PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określid zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wartości wskaźnika 
zagęszczenia podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is 

Strefa korpusu 
Minimalna wartośd Is dla:  

 

KR-1 KR-5  

 
 

    

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 1,00 
 

 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i odpowiednim zagęszczeniu powinno byd 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 zabezpieczyd podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpid dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego 
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.04.01.01 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Tablica 2. Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  
Lp. Wyszczególnienie badao Minimalna częstotliwośd 

 i pomiarów badao i pomiarów 
   

1 Szerokośd koryta 10 razy na 1 km 
2 Równośd podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równośd poprzeczna co 10 m na każdym pasie ruchu 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 
7 Zagęszczenie,  wilgotnośd  gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 

 podłoża m2  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonad w punktach głównych łuków 
poziomych  

 
6.2.1. Kontrola zagęszczenia podłoża  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy sprawdzad wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 
losowo na każdej działce roboczej. Wilgotnośd optymalną i maksymalną gęstośd objętościową gruntu należy kontrolowad 
na podstawie normalnej próby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotnośd gruntu podłoża powinna 
byd równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia w oparciu o metodę Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego 
podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzed na metodzie obciążeo płytowych. Należy określid pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża wg normy PN-S-02205. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczad dla żwirów, pospółki i piasku wartości 2,2 przy IS ≥ 1,0 i 2,5 przy IS < 1,0. Do odbioru zagęszczenia podłoża 

Wykonawca powinien przygotowad i przedstawid w sposób tabelaryczny zestawienie wyników badao  wskaźnika 
zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka  otrzymane na podstawie bieżącej kontroli 
zagęszczenia. 
 
6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego 
a) Sprawdzenie równości podłoża 

 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyd łatą o długości 4 m co 20 m w kierunku podłużnym. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyd łatą dostosowaną do szerokości koryta co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności 
podłoża nie mogą przekraczad 20 mm. 
 
b) Sprawdzenie spadków poprzecznych 

 
Spadki poprzeczne należy mierzyd za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we 
wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny byd zgodne z Dokumentacją 
Projektową z zachowaniem warunków tolerancji ± 0,5 %. 
 
c) Sprawdzenie głębokości koryta i rzędnych dna 

 
Głębokośd koryta i rzędne dna należy sprawdzad, co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Na odcinkach krzywoliniowych 
co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i projektowanymi nie powinny przekraczad - 3 cm, + 1 cm. 
Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych podłoża nie przekraczało dopuszczalnych odchyleo. 
 
d) Sprawdzenie ukształtowania osi koryta  
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzad w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m. Oś drogi w planie nie może byd przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż  5 cm. 
 
e) Sprawdzenie szerokości koryta 
 
Szerokośd koryta należy sprawdzad co najmniej 10 razy na 1 km.  
Szerokośd koryta nie może różnid się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i - 5 cm. 
 
6.2.3. Ocena wykonanych pomiarów i badao  
Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznad za zgodny z wymaganiami, jeżeli wszystkie 
wyniki pomiarów i badao spełniają wymagania podane w punkcie 6.2 niniejszej ST.  
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny 
byd 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. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest *m2+ – metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Odbiór robót powinien byd przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca powinien zgłosid Kierownikowi Projektu do odbioru zakooczony 
odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawid wszystkie 
wyniki badao z bieżącej kontroli robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu na podstawie raportów Wykonawcy z 
bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badao i pomiarów oraz oględzin warstwy. Kierownik Projektu zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badao i pomiarów w przypadku, gdy: 

 zakres lub częstotliwośd badao Wykonawcy są niezgodne z niniejszą ST – koszty tych badao w całości ponosi  
Wykonawca, 

 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badao Wykonawcy – koszty tych badao ponosi  
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

 
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych albo poleci 
powtórzenie robót wg zasad określonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Odbiór koocowy dokonywany jest po całkowitym zakooczeniu robót na 
podstawie wyników pomiarów i badao jakościowych. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.  
Cena wykonania 1 m2 robót związanych z korytowaniem i profilowaniem podłoża obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na  
 odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża,  
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża,  
 przeprowadzenie pomiarów i badao laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
 technicznej. 

 
10. Przepisy związane 
1. PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia  
2. PN–88/B–04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN–S–02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zał. A i B.  
4. PN–S–02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 
  i lotniskowych. 

6. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. BN–77/8931–12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE  
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 

 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie w związku z w/w zadania. 

 
1.3  Zakres stosowania ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie. 

 
1.4  Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi 
warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.4.3. 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.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
2.2  Właściwości kruszywa  
Materiałem do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej powinno byd kruszywo, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego litego, kruszywo naturalne lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni 
narzutowych i otoczaków (o wielkości powyżej 63mm).  
Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosowad kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242, spełniające 
wymagania podane w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiązanej 

  Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych  
 

  przeznaczonych do zastosowania w warstwie  
 

Rozdział w  

podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
Odniesienie 

 

normie PN- Właściwośd do PN-EN 
 

EN 13242     13242:2004  

 

KR1÷KR2 
 

KR3÷KR6 
 

    
 

     
 

4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90  
 

  (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 
 

  Wszystkie frakcje dozwolone  
 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1  GC80/20,  
 

   GF80, Tabl. 2 
 

   GA75  
 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje     
 

 uziarnienia kruszywa grubego  
GTC20/15 Tabl. 3  

 na sitach pośrednich wg PN-  
 

     
 

 EN 933-1     
 

4.3.3 Tolerancje typowego     
 

 uziarnienia kruszywa  
GTF10, 

 
 

 drobnego i kruszywa o  Tabl. 4  

  

GTA20 
 

 ciągłym uziarnieniu wg PN-EN   
 

     
 

 933-1     
 

4.4 Kształt kruszywa grubego wg     
 

 PN-EN 933-4   FI50 Tabl. 5 
 

 – maksymalne wartości     
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  wskaźnika płaskości    
 

  lub    
 

  – maksymalne wartości 
SI

55 Tabl. 6  
 

  wskaźnika kształtu    
 

4.5 Kategorie procentowych    
 

  zawartości ziaren o powierz.    
 

  przekrusz. lub łamanych oraz C
50/30 Tabl. 7 

 
 

  ziaren całkowicie  
 

     
 

  zaokrąglonych w kruszywie    
 

  grubym wg PN-EN 933-5    
 

4.6 Zawartośd pyłów wg PN-EN    
 

  933-1 
ƒ

Deklarowane Tabl. 8  
 

  – w kruszywie grubym*)    
 

  – w kruszywie drobnym *) ƒ
Deklarowane Tabl. 8  

 

4.7 Jakośd pyłów Wartośd niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg  
 

   wymagao p.2.2-2.4 – WT-4   
 

5.2 Odpornośd na rozdrabnianie    
 

  kruszywa grubego wg PN-EN 
LA45 Tabl. 9 

 
 

  1097-2, kategoria nie wyższa  
 

     
 

  niż    
 

5.3 Odpornośd na ścieranie wg 
MDEDeklarowana Tabl. 11 

 
 

  PN-EN 1097-1  
 

     
 

5.4 Gęstośd wg PN-EN 1097-6 
Deklarowana 

  
 

  
rozdział 7,8 lub 9   

 

     
 

5.5 Nasiąkliwośd wg PN-EN 1097- 
Wcm NR 

  
 

  6 rozdział 7,8 lub 9 (w   
 

  

WA24 2***) 
  

 

  zależności od frakcji)   
 

     
 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
ASNR Tabl. 12 

 
 

  kwasie wg PN-EN 1744-1  
 

     
 

6.3 Całkowita zawartośd siarki wg S
NR Tabl. 13 

 
 

  PN-EN 1744-1  
 

     
 

6.4.2.1 Stałośd objętościowa żużla    
 

  stalowniczego wg PN-EN V5 Tabl. 14  
 

  1744-1 rozdział 19.3    
 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu    
 

  wielkopiecowym 
Brak rozpadu 

  
 

  
kawałkowym wg PN-EN 1744-   

 

     
 

  1 rozdział 19.1    
 

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu    
 

  wielkopiecowym 
Brak rozpadu 

  
 

  kawałkowym wg PN-EN 1744-   
 

     
 

  1 rozdział 19.2    
 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych   
 

  wodzie wg PN-EN 1744-3 przepisów   
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, szkło i plastik   
 

   mogących pogorszyd wyrób koocowy   
 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg    
 

  PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBLA   
 

  1097-2    
 

7.3.3 Mrozoodpornośd na – skały magmowe i przeobrażone: F4   
 

  kruszywie frakcji 8/16 wg PN- – skały osadowe: F10 
Tabl. 18 

 
 

  EN 1367-1 – kruszywa z recyklingu: F10  
 

    
 

   (F25**)   
 

 Załącznik C Skład materiałowy Deklarowany   
 

 Załącznik C Istotne cechy środowiskowe Większośd substancji niebezpiecznych określonych w   
 

 pkt. C.3.4  dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w   
 

   źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w   
 

   odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy   
 

   badad czy zawartośd substancji niebezpiecznych nie   
 

   przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych   
 

   przepisów   
  

*) łączna zawartośd pyłów w mieszance powinna się mieścid w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne  
**) łączna pod warunkiem, gdy zawartośd w mieszance nie przekracza 50% m/m  
***) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzid mrozoodpornośd  
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2.3  Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byd ciągła i nie może przebiegad od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczad 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według WT-4 powinna leżed między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi odpowiednio na rysunku 1 i 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 

 
Oprócz wymagao podanych na rysunkach 1 i 2, wymaga się, aby 90% uziarnieo mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 
okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnid jednorodnośd i ciągłośd 
uziarnienia 

 
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 
zawartośd ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora.  

Mieszanka 
  Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)   

 

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

niezwiązana       
 

0,5 1 2 
 

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

  
 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7  ± 8  ± 8  ± 8   
 

            
 

 
Tablica 3 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badao kontrolnych 
produkowanych mieszanek  

       Minimalna i maksymalna zawartośd frakcji w mieszankach:      

Mieszanka        *różnice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)+       

niezwiązana   1/2  2/4  2/5,6   4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 
  min  max min  max  min max min  max min  max min  max min   

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

2.4. Parametry mieszanek niezwiązanych                  
Mieszanki niezwiązane winny spełniad wymagania podane w tablicy 4             

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy pomocniczej       

             Wymagania wobec mieszanek  Odniesienie do 
             niezwiązanych przeznaczonych do  PN-EN 13285 

Rozdział w              zastosowania w warstwie      
normie PN-     Właściwośd     podbudowy pomocniczej      
EN 13285              nawierzchni drogi       

             KR1÷KR2    KR3÷KR6      
                  

4.3.1  Uziarnienie mieszanek        0/31,5     Tabl. 4  

4.3.2  Maksymalna zawartośd pyłów: kategoria UF      UF12     Tabl. 2  

4.3.2  Minimalna zawartośd pyłów: kategoria UF      LFNR     Tabl. 3   
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4.3.3 Zawartośd nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6  
 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rysunku 9 z 
Tabl. 5 i 6 

 
 

   punktu 2.3.5 WT 4  
 

     
 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia    
 

  poszczególnych partii – porównanie z Wg tab. 2a Tabl. 7  
 

  deklarowana przez producenta wartością (S)    
 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
Wg tab. 3a Tabl. 8 

 
 

  sitach kontrolnych – różnice w przesiewach  
 

     
 

4.5 Wrażliwośd na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co 
40 - 

 
 

  
najmniej  

 

     
 

  Odpornośd na rozdrabnianie (dotyczy fakcji    
 

  10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA45 -  
 

  kategoria nie wyższa niż:    
 

  Odpornośd na ścieranie (dotyczy fakcji 10/14    
 

  odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -  
 

  kategoria MDE    
 

  Mrozoodpornośd (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z 
F7 - 

 
 

  
mieszanki) wg PN-EN 1367-1  

 

     
 

  Wartośd CBR po zagęszczeniu do wskaźnika    
 

  zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co ≥ 60 -  
 

  najmniej    
 

4.5 Zawartośd wody w mieszance zagęszczanej, %    
 

  (m/m) wilgotności optymalnej wg metody 80-100 -  
 

  Proctora    
   

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonad na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 
PN-EN 13286-2  

 
Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej  

  Wymagania wobec mieszanek 
Odniesienie do  

  niezwiązanych przeznaczonych do  

  
PN-EN 13285  

  
zastosowania w warstwie  

Rozdział w   
 

 

Podbudowy zasadniczej 
 

 

normie PN- Właściwośd  
 

EN 13285  nawierzchni drogi  
 

  KR1÷KR2  KR3÷KR6  
 

      
 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek  0/31,5 Tabl. 4 
 

4.3.2 Maksymalna zawartośd pyłów: kategoria UF   UF9 Tabl. 2 
 

4.3.2 Minimalna zawartośd pyłów: kategoria UF   LFNR Tabl. 3 
 

4.3.3 Zawartośd nadziarna: kategoria OC  OC90 Tabl. 4 i 6 
 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl. 5 i 6 
 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia     
 

 poszczególnych partii – porównanie z  Wg tab. 2 Tabl. 7 
 

 deklarowana przez producenta wartością (S)     
 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na  
Wg tab. 3 Tabl. 8  

 sitach kontrolnych – różnice w przesiewach  
 

     
 

4.5 Wrażliwośd na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co  
45 -  

 
najmniej  

 

     
 

 Odpornośd na rozdrabnianie (dotyczy fakcji     
 

 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1,   LA45 - 
 

 kategoria nie wyższa niż:     
 

 Odpornośd na ścieranie (dotyczy fakcji 10/14     
 

 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana - 
 

 kategoria MDE     
 

 Mrozoodpornośd (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z   
F4 -  

 mieszanki) wg PN-EN 1367-1   
 

     
 

 Wartośd CBR po zagęszczeniu do wskaźnika     
 

 zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co   ≥ 80 - 
 

 najmniej     
 

4.5 Zawartośd wody w mieszance zagęszczanej, %     
 

 (m/m) wilgotności optymalnej wg metody  80-100 - 
 

 Proctora     
  

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonad na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 
PN-EN 13286-2  
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2.5. Woda  
Należy stosowad wodę wg PN-EN 1008-1. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazad się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych  

powinny byd stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien byd sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazd musi spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeo na osie i innych parametrów technicznych.  

Transport pozostałych materiałów powinien odbywad się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę stanowi warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym wykonana wg ST D.04.05.01. 

Podbudowa musi byd wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według  
zaleceo Inżyniera.  

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą byd wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiad naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Przygotowanie mieszanki  
Wykonawca na podstawie badao laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. Receptura 
obejmowad będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnośd optymalną dla mieszanych składników. 
Sporządzona receptura musi uzyskad akceptację Inżyniera. 
 
5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy  
Wytworzenie mieszanki polegad będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z 
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.  

Potrzebną ilośd wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej kruszywa. 

Nawilżanie mieszanki powinno następowad stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance 
wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byd od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna byd rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubośd po 
zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową.  

Grubośd pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczad 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwy o grubości większej niż 20cm należy wykonad w dwóch warstwach.  
Warstwa podbudowy powinna byd rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych.  
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpid do jej zagęszczenia przez wałowanie. 

Podbudowę należy zagęszczad walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępowad 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny byd wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do  
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna byd zagęszczona  
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zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania 
należy stosowad sprzęt lżejszy, a w koocowej sprzęt cięższy.  

Zagęszczenie należy prowadzid do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia zagęszczenia podbudowy nie większego niż 2,2 
(Io<2,2).  

Wilgotnośd mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadad wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostad osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotnośd mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna byd zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnośd mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyd. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna byd utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawid wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawid wyniki tych badao Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowad wszystkie 
właściwości określone w pkt 2 niniejszej ST. 

 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstw z mieszanek niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie  

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno byd zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierad w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badao powinny byd na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
6.3.3. Wilgotnośd mieszanki  
Wilgotnośd mieszanki powinna odpowiadad wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 
13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.  
6.3.4. Zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywad się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia należy oprzed na metodzie obciążeo płytowych wg PN-S-02205 stosując płytę Ø30cm. 
Wynik modułu należy obliczad w zakresie obciążeo jednostkowych 0,25 – 0,35MPa i przyrostu odkształcenia 
odpowiadającemu temu zakresowi obciążeo jednostkowych doprowadzając obciążenie koocowe do 0,45MPa. W 
obliczeniach modułu należy zastosować mnożnik ¾ zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

 E   3 p D E   3 p2 D 
 

  

2 
  

 1 
4 s 

  
4 s2 

 

     
 

gdzie:         
 

E1 - moduł pierwotny odkształcenia *MPa+,    
 

E2 - moduł wtórny odkształcenia *MPa+,      
 

p - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania *MPa+, 
 

p2 - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania *MPa+, 
 

s - przyrost osiadao odpowiadający różnicy nacisków p [mm], 
 

s2 - przyrost osiadao odpowiadający różnicy nacisków p2 [mm], 
 

D - średnica płyty *mm+ (D = 300 mm).  
Zagęszczenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie należy uznad za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmowad ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 ÷ 2.4 
Próbki do badao pełnych powinny byd pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwośd oraz zakres pomiarów  
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Tablica 7. Częstotliwośd oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej 
Lp. Wyszczególnienie badao i pomiarów Minimalna częstotliwośd pomiarów 
1 Szerokośd podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równośd podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równośd poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubośd podbudowy Podczas budowy: 

  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2 , 2 badania co 100 m jezd 
  Przed odbiorem: 
  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośnośd podbudowy: 
co najmniej jedno badanie na każde 200 m  

- moduł odkształcenia    
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonad w punktach głównych łuków 

poziomych.  
6.4.2. Szerokośd 
Szerokośd podbudowy nie może różnid się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokośd podbudowy powinna byd większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25cm lub o wartośd wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
6.4.3. Równośd  
Do oceny równości podłużnej podbudowy należy stosowad metodę równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 
planografu. Stosowanie łaty i klina dopuszcza się do oceny równości podłużnej tam gdzie nie można wykorzystad metody z 
użyciem planografu. 
Pomiar równości planografem wykonad zgodnie z BN-68/8931-04 .  
Do oceny równości poprzecznej podbudowy należy stosowad metodę równoważną użyciu łaty i klina. Stosowanie łaty i klina 
dopuszcza się do oceny równości poprzecznej tam gdzie nie można wykorzystad metody równoważnej. Nierówności 
podbudowy zarówno podłużne jak i poprzeczne nie mogą przekraczad 10 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byd zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 
Oś w planie nie może byd przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm.  
6.4.7. Grubośd warstwy 
Grubośd nie może się różnid od grubości projektowanej o więcej niż 10 %.  
6.4.8. Nośnośd warstwy  
Moduł odkształcenia wg PN-S-02205 powinien byd zgodny z podanym w tablicy 
7 Tablica 8. Cechy warstwy dotyczące zagęszczenia i nośności  

 
Podbudowa z kruszywa o 

 Wymagane cechy podbudowy  
 

 
Wskaźnik Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm  

Lp. wskaźniku Wnoś nie  

zagęszczenia Is nie MPa  
 

 mniejszym niż %  
 

 

mniejszy niż; od pierwszego obciążenia E1 
 

od drugiego obciążenia E2  

   
 

2 80 1,00 80  140 
 

      
 

3 60 1,00 60  120 
 

      
  

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy  
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny byd 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokośd warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyd podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubośd do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubośd warstwy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. Powierzchnie powinny 
byd naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokośd, zgodnie z decyzją Inżyniera, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
6.5.3. Niewłaściwa nośność 

Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej 
nośności, zalecone przez Inżyniera. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bieżącej kontroli materiałów i Robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie prowadzonych robót, 
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  
 dowóz sprzętu, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
 koszty badao kruszywa i opracowania recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
 wykonanie odcinka próbnego, 
 rozłożenie mieszanki, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
 przeprowadzenie pomiarów i badao laboratoryjnych określonych w ST, 
 pielęgnacja i utrzymanie podbudowy w czasie robót,  
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach,  
 odwóz sprzętu.  
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB i zgodnych z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Częśd 1: Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 

przesiewania  
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Częśd 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 

płaskości  
 PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 

 
 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania błękitem 

metylenowym 
 
 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Częśd 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją  
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Częśd 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości  
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Częśd 1: 

Oznaczanie mrozoodporności  
 PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Częśd 1: Analiza Chemiczna  
 PN-EN 1744-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Częśd 2: Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie  
 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym  
 PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
 PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.  
 PN-EN 1008-1  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 WT-4 2010Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem chodnika, ciągów pieszo rowerowych oraz miejsc postojowych i zjazdów z brukowej kostki betonowej. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
betonowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Wymagania ogólne  
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
2.1. Stosowane materiały  
Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej należy stosowad następujące materiały: 

 kostka betonowa wibroprasowana typu cegła, o grubości 8 cm, kolor szary, czerwony.  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 piasek. 

 
2.2. Kostka betonowa wibroprasowana 
Należy stosowad kostkę betonową o grubości 8 cm 

 
Należy stosowad kostkę zgodnie z PN-EN 1338: 2005 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badao" o 
następujących parametrach: 

 Materiał – beton zwykły,
  

 Grubośd – 80 mm,
  

 Wytrzymałośd średnia na rozciąganie przy rozłupywaniu – T . 3,6 Mpa
  

 Nasiąkliwośd – B, klasa 2,
  

 Odpornośd na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej – D, klasa 3,
  

 Odpornośd na ścieranie – I, klasa 4,
  

 Wymiary – K, klasa 2,
  

 Odpornośd na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca,
 

 
Kolor kostki powinien byd ustalony z Inwestorem o ile nie jest to określone w Dokumentacji. Zastrzega się możliwośd 
zmiany koloru kostki przez Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega zmianie. 
 
2.3.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna byd zwarta, bez rys, pęknięd, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna byd równa i 
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczad:  
- wypukłośd 1,5mm 
- wklęsłośd 1mm  
2.3.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Należy stosowad kostkę betonową o wysokości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
• na długości ± 2 mm, 
• na szerokości ± 2 mm,  
• na grubości ± 3 mm. 
2.3.4. Wytrzymałośd na rozłupywanie  
Dopuszczalna najniższa wytrzymałośd na rozłupywanie nie powinna byd mniejsza niż 3,6MPa. 
 
2.3.5. Odpornośd na działanie mrozu  
Odpornośd kostek betonowych na działanie mrozu powinna byd badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338. Odpornośd 
kostek betonowych na zamrażanie i odmrażanie powinna spełniad wymagania dla klasy 3. Dopuszczą się stratę masy nie 
większą niż 1 kg/m2.  
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2.3.6. Ścieralnośd  
Odpornośd na ścieranie kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 powinna odpowiadad klasie 4. 
Wymagana odpornośd powinna byd większą lub równa 18 000 mm3/ 5000 mm2. 

 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w 
nawierzchni • na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
 
• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-piaskową 1:4. 
 
2.4.1 . Kształt i wymiary kostki typu cegła  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.3 Kształt i wymiary kostki typu cegła z wypustkami grubości 80 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, można stosowad mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i 
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozid samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Koryto pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.  
Koryto wykonane w podłożu powinno byd wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien byd mniejszy niż 0,97 wg normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Podbudowa 
Podbudowę należy wykonad wg: 

 ST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, 
 ST D.04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”. 

 
5.4. Podsypka  
Na podsypkę należy zastosowad mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. 
Grubośd podsypki powinna wynosid 5cm po zagęszczeniu. 
 
Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodnośd kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układad ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnid piaskiem, a następnie 
zamieśd powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpid do ubijania 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania ułożonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzid od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używad walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnid 
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieśd nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może byd zaraz oddana do użytkowania. Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byd wykonane 
z zachowaniem następujących wymagao:  

 piasek powinien spełniad wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST, 
 

 w czasie zamulania piasek powinien byd obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji, może byd zaraz oddana do ruchu. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzid, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
 
6.2.1. Badania kostki  
Niezależnie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien żądad od producenta wyników bieżących badao 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierad 2 próbek (kostek) dziennie (przy 

produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagao podanych w pkt 2 i wyniki badao przedstawia Kierownikowi Projektu do 
akceptacji. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny 
obejmowad wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2.  
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Dno koryta powinno byd ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami:  
 rzędne wysokościowe ± 2 cm,  
 równośd ± 2 cm,  

   spadek poprzeczny i podłużny ± 0,5%.  
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 sprawdzenie, czy przyjęty deseo (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzad należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika 
i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 100 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczad 8 mm.  
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzad należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczad  3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywad należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
wynoszą  0,5%. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z burkowej kostki betonowej 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z burkowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 zakup wraz z dostarczeniem materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV,  
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem  
 wypełnienie spoin piaskiem  
 przeprowadzenie badao i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
  

10. Przepisy związane 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześd 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd 
2b. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
4. PN-EN 197-1 Cement – Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
  użytku. 
5. PN-EN 197-2 Cement – Częśd 2: Ocena zgodności  
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6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badao  
7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu   

8. 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  
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 

 
Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumied przez to, że powołanie dotyczy 
najnowszego wydania na dzieo złożenia niniejszej SST.  
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1. WSTĘP  
1.1 Nazwa zadania  
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
 
1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót oznakowania pionowego wchodzi wykonanie i ustawienie oraz przestawienie znaków pionowych: 
 
Tarcze znaków pokryte folią odblaskową II generacji i folią osłonową  

 Tarcze „średnie” (kategoria A) 
 Tarcze „średnie” (kategoria B,C)  
 Tarcze „średnie” (kategoria D,E,F) 
 Tarcze „mini” (kategoria C)  
 Tabliczki „T” 

 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1 Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 

konstrukcji wsporczej. 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Wymagania ogólne 
Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

 
 
ich 

 
 
pozyskiwania 

 
 
i 

 
 
składowania 

 
 
podano  

w DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 2. 
 
2.2. Dopuszczenie do stosowania  
Producent znaków drogowych powinien posiadad dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nadany 
mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany ,,B" i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury *26+. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadad 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, 
blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mied deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. W załączniku nr l do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach *25+, 
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagao dla znaków pionowych. 
 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków  
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą byd wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe,  
 z betonu wykonywanego "na mokro", 
 z betonu zbrojonego,  
 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Dla fundamentów należy opracowad dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. Fundamenty pod 
konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonad z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej 
C16/20 wg PN-EN 2061:2000 *9+. Zbrojenia stalowe należy wykonad zgodnie z normą PN-B-03264:l984 [7]. Wykonanie i 
osadzenie kotew fundamentowych należy wykonad zgodnie z normą PN-B03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów 
należy wykonad na głębokośd poniżej przemarzania gruntu. 
 
2.4. Konstrukcje wsporcze  
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji  
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonad zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania 
postawione w PN-EN 128991:2005[16] i SST. Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych wykona i dostarczy Wykonawca 
do zaakceptowania przez Inżyniera. Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektowad i wykonad w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. Zakres dokumentacji powinien obejmowad opis 
techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni 
montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez 
projektanta inżynierii ruchu, gdzie występuje szczególne niebezpieczeostwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą,  
 

 



54 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.07.02.01 
 
usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązao projektowych spełniających warunek bezpieczeostwa dla 
użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosowad konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeostwo kategorii 
HE, zgodne z PN-EN 12767:2003 *15+. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Inżynierowi do zaakceptowania  
projektów konstrukcji wsporczych znaków pionowych oraz bramownic, w dostosowaniu  
do szczegółowych warunków panujących w miejscu usytuowania znaków. Wyróżnia się trzy kategorie biernego 
bezpieczeostwa dla konstrukcji wsporczych:  

 pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
 pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),  
 nie pochłaniająca energii (NE). 

 
2.4.2. Rury  
Rury powinny odpowiadad wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H 74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej przez 
Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywad wad w postaci łusek, pęknięd, zwalcowao i 
naderwao. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Kooce rur powinny byd obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:  

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką: 10 mm,  
 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i 

z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.  
Rury powinny byd proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczad 1,5 mm na l m długości rury. Rury 
powinny byd wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H84023.07 *5+, lub inne normy. Rury powinny byd 
dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny 
byd cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.4.3. Kształtowniki  
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub 
konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy lataro itp.), także elementów służących do zamocowania 
znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z 
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz 
trwałośd zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.  
Kształtowniki powinny odpowiadad wymaganiom PN-91/H-93010 *23+. Powierzchnia kształtownika powinna byd 
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. 
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mied łagodne 
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubośd kształtownika nie może zmniejszyd się poza dopuszczalną dolną odchyłkę 
wymiarową dla kształtownika. Kształtowniki powinny byd obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia kooców kształtownika nie powinna wykazywad rzadzizn, rozwarstwieo, pęknięd i śladów jamy skurczowej 
widocznych nieuzbrojonym okiem. Kształtowniki powinny byd ze stali St3W lub St4W oraz mied własności mechaniczne 
według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe  
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniad wymagania 
PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 *12a+. Minimalna grubośd powłoki cynkowej powinna wynosid 60 μm. 
Powierzchnia powłoki powinna byd ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywad widocznych 
wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą  
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub 
konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy lataro itp.), także elementów służących do zamocowania 
znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z 
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz 
trwałośd zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 
2.5. Tarcza znaku  
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach 
oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może byd 
wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych 
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej 
powinien wynosid 10 lat. 
 
2.5.1. Trwałośd materiałów na wpływy zewnętrzne  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykooczenia znaku, muszą 
wykazywad pełną odpornośd na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  
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Trwałośd znaku powinna byd co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny 
wynosid dla znaków z folią typu l - 7 lat, z folią typu 2 - 10 lat, z folią pryzmatyczną - 12 lat Producent lub dostawca znaku 
obowiązany jest przy dostawie określid, uzgodnioną z odbiorcą, trwałośd znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także 
udostępnid na życzenie odbiorcy:  
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku powinna byd wykonana z :  

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:200S(U) [14]  
 lub PN-EN 10292:2003/Al:2004/Al:200S(U) [13],  
 innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

technicznej. Tarcza tablicy o powierzchni> l m2 powinna byd wykonana z :  
 płyty o konstrukcji warstwowej, spełniającej wymagania normy PN-EN 12899-1 i posiadad Certyfikat Stałości  

Właściwości Użytkowych wydany przez Notyfikowaną Jednostkę Badawczą Grubośd 
warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może byd  
mniejsza niż 28 μm (200 g Znlm2). Znaki i tablice powinny spełniad następujące wymagania podane w tablicy l.  
Przyjęto zgodnie z tablicą l, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, 
zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może byd większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 
Tablica l .Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymagania 
Klasa wg 

 

PN-EN 12899-1:2005  
 

    
 

Wytrzymałośd na obciążenie siłą 
kNm-2 ≥ 0,60 WL2 

 
 

naporu wiatru  
 

    
 

Wytrzymałośd na obciążenie skupione kN ≥ 0,50 PL2  
 

Chwilowe odkształcenie zginające mm/m ≤ 25 TDB4  
 

  ≤ 0,02 TDT1  
 

Chwilowe odkształcenie skrętne Stopieo. m 
≤ 0,11 TDT3  

 

≤ 0,57 TDT5  
 

   
 

  ≤ 1,15 TDT6*  
 

Odkształcenie trwałe 
mm/m lub 20 % odkształcenia 

- 
 

 

stopieo. m chwilowego  
 

   
 

  Zabezpieczona, krawędź   
 

  tłoczona, zaginana,   
 

Rodzaj krawędzi znaku - prasowana lub E2  
 

  zabezpieczona profilem   
 

  krawędziowym   
 

  Lico znaku nie może byd   
 

Przewiercanie lica znaku - przewiercone z żadnego P3  
 

  powodu   
  

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 
dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 

 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku  
Tarcze znaków powinny spełniad także następujące wymagania:  

 krawędzie tarczy znaku z blachy powinny byd usztywnione na całym obwodzie, poprzez ich podwójne gięcie o 
szerokości drugiej krawędzi nie mniejszej niż 10 mm na całym obwodzie włącznie z narożnikami bez nacięd i 
przewężeo lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku. Powyższe wymaganie nie 
dotyczy płyt o konstrukcji warstwowej,  

 krawędzie tarczy znaku z płyty o konstrukcji warstwowej powinny byd zabezpieczone na całym obwodzie profilem 
stalowym 

 
 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna byd równa - bez wgięd, pofałdowao i otworów montażowych. 

Dopuszczalna nierównośd wynosi 1 mm/m  
 podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnid tarczę 

znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy l były spełnione a zarazem stanowiły element 
konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % 
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,  

 tylna powierzchnia tarczy powinna byd zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 ~m z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych 
matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywad zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz 
PN76/C-8l521 *l+ w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. Tarcze znaków i tablic o powierzchni> 
l m2 powinny spełniad dodatkowo następujące wymagania:  
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o narożniki znaku i tablicy powinny byd zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 
załączniku nI l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. *25+ nie mniejszym jednak  
niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,  

o łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub 
pionowej krawędzi powinno byd wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity 
w miejscach ich łączenia. 

 
2.6. Znaki odblaskowe  
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej  
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej 
przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeostwa ruchu drogowego klasy 
U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
 
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniad wymagania określone w aprobacie technicznej. 
 
Lico znaku powinno byd wykonane z:  

 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu l, typu 2 (folia z 
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi dla poszczególnych typów folii,  

 do nanoszenia barw innych niż biała można. stosowad: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 
typu l wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych,  

 dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem 
zalecanym przez producenta folii, - nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków 
stałych, - folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą byd wykorzystywane do znaków tymczasowych 
stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania 
zgodności z załącznikiem nr l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

 
Minimalna początkowa wartośd współczynnika odblasku R'(cd.lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z 
procedurą zawartą w ClE No.54 *29+, używając standardowego iluminanta A, powinna spełniad odpowiednio wymagania 
podane w tablicy 2. Współczynnik odblasku R' dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien byd 
mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją ClE No 39.2 *28+. 
Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniad minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania 
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii. W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w 
geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny byd zgodne z wymaganiami podanymi w 
tablicach 2 i 3. 
 
Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika odblasku R'  
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Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6.2. Wymagania jakościowe  
Powierzchnia licowa znaku powinna byd równa, gładka, bez rozwarstwieo, pęcherzy i odklejeo na krawędziach. Na 
powierzchni mogą występowad w obrębie jednego pola Średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o 
wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpid. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien 
uniemożliwiad jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Dokładnośd rysunku znaku powinna byd taka, aby wady 
konturów znaku, które mogą powstad przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 
podane w p~ 2.6.3. 

 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny byd wolne od smug i cieni. Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii 
pryzmatycznej powinny byd odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. Powłoka 
lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna byd równa, gładka bez smug i zacieków. Sprawdzenie 
polega na ocenie wizualnej. 
 
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
 
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:  

 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi – 0,14 mm, 
 dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi – 0,10 mm. 

 
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni 

 
tarczy 

 
znaku 

 
o 

 
grubości 

 
60 

 
μm 

 
wynosi  

±15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 
 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
 
Odchylenia od poziomu 

 
 
nie 

 
 
mogą 

 
 
wynieśd 

 
 
więcej 

 
 
niż 

 
 
0,2 

 
 
%, 

 
 
wyjątkowo 

 
 
do 

 
 
0,5 

 
 
%.  

Sprawdzenie szczelinomierzem. 
 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków  
Sprawdzenie przymiarem liniowym:  

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczeg6lowych załącznika nr l *25+ są należy 
powiększyd o 10 mm i wykonad w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,  

 wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni> 1m2 podane w opisach szczeg6lowych załącznika nr l *25+ oraz 
wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyd o 15 mm i wykonad w tolerancji wymiarowej ± 10 mm. 

 
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm,  
 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm,  
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   kontury    rysunku    znaku    (obwódka    i    symbol)    muszą    byd    równe    z dokładnością 
w każdym kierunku do 1,0 mm  

 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występowad więcej niż 0,7 
lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszcza1ne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowao powierzchni znaku. Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowao o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej 
długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. Na znakach w 
okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie 
nie większej niż pięd na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w 
liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcad treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi byd bezzwłocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich 
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości 
określonych poniżej. W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk 
korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja 
tarczy znaku nie może występowad. Wymagana jest taka wytrzymałośd połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczyo 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
 
2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności  
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust 1 oraz art. 8, ust I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] wyrób, który 
posiada aprobatę techniczną może byd wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 
wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inftastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. *26+ oceny zgodności wyrobu z 
aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 
 
2.7. Materiały do montażu znaków  
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak 
śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny byd czyste, gładkie, bez pęknięd, naderwao, rozwarstwieo i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą byd dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich 
wielkości. Łączniki powinny byd ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie 
krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Prefabrykaty betonowe powinny byd składowane na wyrównanym, utwardzonym, odwodnionym podłożu. Prefabrykaty 
należy układad na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. Znaki 
powinny byd przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą byd wykonane przy użyciu dowolnego 
sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazad się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,  
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", - środków transportowych do 

przewozu materiałów,  
 przewoźnych zbiorników na wodę,  
 sprzętu spawalniczego, itp. 

 
Sprzęt powinien odpowiadad wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien byd zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 4.  
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4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  
Transport cementu powinien odbywad się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien odbywad się zgodnie z 
PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny byd przewożone środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach 
transportu powinno byd symetryczne. Wykonawca zapewni wszelkie warunki techniczne jak odpowiednie opakowanie i 
zabezpieczenie znaków i tablic przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzeo w trakcie transportu. W szczególności warunki 
transportu uniemożliwią przesuwanie się przewożonych znaków i tablic, ich wzajemne obcieranie i uderzanie. Znaki 
drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyd, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie 
uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyd:  

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległośd od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa 
awaryjnego postoju,  

 wysokośd zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyd w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała możliwośd sprawdzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokośd zamocowania znaku powinny byd zgodne z 
Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. 
 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków  
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byd dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny byd zgodne z Rysunkami lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy 
fundamentowe powinny byd wykonane w takim okresie, aby po ich zakooczeniu można było przystąpid natychmiast do 
wykonania w nich robót fundamentowych. 
 
5.4. Prefabrykaty betonowe  
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównad i zagęścid. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i 
prefabrykatem należy wypełnid odpowiednim materiałem, np. kliocem i dokładnie zagęścid ubijakami ręcznymi. Jeżeli znak 
jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna byd równa z powierzchnią pobocza lub 
byd wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 
 
5.5. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego  
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i 
miejscowości), wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonu zbrojonego należy wykonad zgodnie z PN-S-02205 [24]. 
Sposób posadowienia fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i 
uzgodniony z Inżynierem. Wykopy należy zabezpieczyd przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno byd wyrównane z 
dokładnością ± 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąd i miejsce wypełnid do spodu 
fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyd izolacją, np. 
emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypad warstwami grubości 20 cm z dokładnym 
zagęszczeniem gruntu. 
 
5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny byd 
wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,  
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, krawędzi umocnionego pobocza lub pasa awaryjnego 

 
postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o 
znakach drogowych pionowych. 

 
5.7. Konstrukcje wsporcze  
5.7.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem  
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak również 
konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwośd 
bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą byd zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami 
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosowad w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy 
najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeostwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, 
jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier.  
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5.7.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej  
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi – należy stosowad łatwo zrywalne lub łatwo 
rozłączalne przekroje, złącza lub przeguby o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczone na wysokości od 0,15 do 
0,20 m nad powierzchnią terenu. Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny byd tak 
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokośd 
części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może byd większa od 0,25 m. 
 
5.7.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą  
Konstrukcja wsporcza znaku musi byd wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów 
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. 
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnid możliwośd łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 
uszkodzenia znaku. 
 
5.7.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku 
drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległośd między tymi słupami lub 
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może byd mniejsza od 1,75 m. 
Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległośd między nimi może byd mniejsza. 
 
5.7.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu  
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - górna częśd 
fundamentu winna byd wyniesiona nad powierzchnię pobocza lub pasa dzielącego 0,05 m ± 0,02 m. W przypadku 
konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna częśd fundamentu powinna byd wyniesiona nad 
powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 
 
5.7.6 Barwa konstrukcji wsporczej  
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mied barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się barwę 
naturalną pokryd cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryd konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
 
5.8. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą  
Tarcza znaku musi byd zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiad, przy użyciu odpowiednich 
narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. Należy stosowad elementy złączne 
o konstrukcji znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. Tarcza znaku składanego musi wykazywad 
pełną integralnośd podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub 
elementów tarczy nie może się od niej odłączad w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeostwo lub 
szkodę. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.9. Trwałośd wykonania znaku pionowego  
Znak drogowy pionowy musi byd wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelnośd przedstawionego na nim 
symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą 
powodowad zniekształcenia treści znaku. 
 
5.10. Tabliczka znamionowa znaku  
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mied tabliczkę znamionową z: 
 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],  
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,  
d) nazwą, znak handlowy i inne oznaczeniem umożliwiające identyfikację wytwórcy 

lub dostawcy,  
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,  
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

 
Oznakowania powinny byd wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita 
powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2. Czytelnośd i trwałośd cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna 
byd niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonad z folii nieodblaskowej. 
 
5.11. Stacja pogodowa  
Stacja pogodowa powinna byd zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta.  
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6. Kontrola jakości robót       
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót      
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 5.  

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych    
Wykonawca powinien przeprowadzid badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót  
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnid go z potrzeby wykonania badao materiałów dla tych 
robót. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną i z deklaracją zgodności wydaną przez producenta 
powinny byd sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwośd badao i ocena ich wyników 
powinna byd zgodna z ustaleniami tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwośd badao przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Rodzaj badao Liczba badao 
 

Opis badao 
        Ocena wyników 

 

         
badao  

 

               
 

  
Od 5 do 10 badao z 

 Powierzchnię zbadad nieuzbrojonym okiem. 
Wyniki badao  

Sprawdzenie  Do   ew. sprawdzenia głębokości wad użyd  

wybranych losowo 
 

powinny byd  

powierzchni  dostępnych narzędzi  (np.  liniałów z czujnikiem,  

elementów w każdej   
zgodne z  

 

   suwmiarek, mikrometrów itp.)      
 

  
dostarczonej partii      

wymaganiami  

   

Przeprowadzid 
 

uniwersalnymi 
 

przyrządami  

Sprawdzenie wyrobów liczącej do    Sprawdzenie  

 pomiarowymi lub sprawdzianami (np.  liniałami,  

wymiarów 1000 elementów  
punku 2  

 

 
przymiarami itp.)        

 

             
 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecid uprawnionej jednostce zbadanie 
 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagao podanych w punkcie 2.    
 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzad:  

 zgodnośd wykonania znaków pionowych z Rysunkami (lokalizacja, wymiary, wysokośd zamocowania znaków), 
 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
 prawidłowośd wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,  
 poprawnośd wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawnośd ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.  
 zgodnośd i grubośd blachy ze ST, 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne warunki dotyczące obmiaru robót podane są w rozdziale DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiaru jest: 

 [szt] = sztuka dla ustawienia oznakowania pionowego.  
 ryczałt dla oznakowania na czas budowy. 

 
8. Odbiór robót  
Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podane są w rozdziale DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na 
zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny powinien byd dokonany po całkowitym zakooczeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badao jakościowych określonych w punktach 2 i 5. Przed upływem okresu gwarancyjnego należy 
wykonad przegląd znaków i wybraną grupę poddad badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badao 
mogą byd podstawą odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzid w ciągu l miesiąca po upływie 
okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności podane są w rozdziale DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 9.  
Cena wykonanego [szt] oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe,  
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie projektów konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego,  
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie fundamentów,  
 ustawienie słupków, konstrukcji wsporczych  
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 zamocowanie znaków, tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych,  
 uporządkowanie terenu,  
 wykonanie pomiarów i badao wymaganych w ST, 
 wykonanie oznakowania na czas budowy,  
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem oznakowania pionowego. 

 
10. Przepisy związane 

 
1. PN-76/C-81521Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 

nasiąkliwości  
2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie  
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnegozastosowania 
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej  
5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
6. PN-B-032 15: 1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie  
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Częśd 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania  
9. PN-EN 206-1 :2003 Beton Częśd l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd  
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno  
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie 
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności  
powlekane Al :2004/ A l :2005(U) ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy  

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne  
dostawy  

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeostwo konstrukcji wsporczych dla 
urządzeo drogowych. Wymagania i metody badao  

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Częśd l: Znaki stałe 
17. PN-EN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Częśd 5 Badanie wstępne typu  
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania  
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe 

Oprawy oświetleniowe drogowe  
21. PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-9301O Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
24. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
25. Załączniki nr l i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)  
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)  
28. ClE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colors for visual signaling (Zalecenia dla barw powierzchniowych 
sygnalizacji wizualnej) 
29. ClE No. 54 Retroreflection definition and measurement (powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i pomiary)  
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  
31 Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeostwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat 
technicznych nr Z/2005-03-009  
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawężników i oporników betonowych. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych, i obejmują: 

o Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. 
o Ustawienie krawężników betonowych wystających, obniżonych, wtopionych o wymiarach 20x30 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki 
dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 
2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodnośd materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny byd zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 
2.3. Należy stosowad krawężniki:  
• betonowe stojące o wym. 20x30 cm z rozbiórki – gdy materiał z rozbiórki nie jest możliwy do wbudowania należy stosowac 
krawężnik 20x30 cm spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 
 
2.3.1. Stosowane materiały 
 
Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosowad następujące materiały: 
• krawężniki betonowe spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004,  
• beton C12/15 do wykonania ławy - zgodnie z normą PN-EN 206-1,  
• piasek na podsypkę i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 
• cement do podsypki i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1,  
• wodę - odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 
 
2.4. Krawężniki betonowe 
2.4.1. Wymagania ogólne wobec krawężników  
Krawężniki betonowe mogą mied następujące cechy charakterystyczne: Krawężnik może byd produkowany: 

o z jednego rodzaju betonu,  
o różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mied minimalną  
grubośd 4 mm),  

o skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny byd określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,  

o krawężnik może mied profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długośd prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem  
wynosi 1000 mm, 

o powierzchnia krawężnika może byd obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,  
o płaszczyzny czołowe krawężników mogą byd proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie  
o krawężniki łukowe mogą byd wykonane jako wypukłe lub 
wklęsłe o rozróżnia się dwa typy krawężników  
o uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), o 
drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np.jezdni i pobocza).  
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2.4.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 
Należy stosowad krawężniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 „Krawężniki betonowe. Wymagania 
i metody badao" o następujących parametrach:  

 odpornośd na warunki atmosferyczne B, D  
 średnia nasiąkliwośd dla krawężników ≤ 5% 
 odpornośd na ścieranie I,  
 wytrzymałośd na zginanie 3U. 

 
2.5. Składowanie krawężników  
Krawężniki betonowe mogą byd przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy układad z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubośd 2,5 cm, szerokośd 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 
krawężnika. 
 
2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw  
Należy stosowad zaprawę cementowo-piaskową. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 
wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywad się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie 
cementu powinno byd zgodne z BN-88/6731-08. Materiały na ławy 
 
2.7. Ława z oporem  
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosowad beton klasy C12/15. 
 
Wymagania techniczne:  

 wytwarzane w technologii betonu wibroprasowanego dwuwarstwowego klasy od C30/37 do C40/50 (od B-35 do B-
50);  

 zgodne z polskimi i europejskimi normami PN-EN 1339:2005/AC:2007, PN-EN 1340:2004/AC:2007;  
 posiadają najwyższą “3” klasę odporności na warunki atmosferyczne - oznacza to niską nasiąkliwośd i i odpornośd 

na środki odladzające;  
 posiadają najwyższą “4” klasę odporności na ścieranie; 

 
 oznaczone znakiem z uprawniającym do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów do wszystkich krajów Unii 

Europejskiej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, 
ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 4. 
 
4.2. Transport krawężników  
Krawężniki betonowe mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układad należy na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny byd zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawad poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
4.3.1. Transport cementu powinien się odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  
4.3.2. Kruszywa można przewozid dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny byd zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
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Koryto pod ławy należy wykonywad zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod 
ławę powinien wynosid co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław  
5.3.1. Ława betonowa  
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosowad 
szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien byd wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywad zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 
przy czym należy stosowad co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych  
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległośd górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno byd zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a 
w przypadku braku takich ustaleo powinno wynosid od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku) może byd zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 
chodnika powinna byd po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno byd zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczad szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnid 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 oczyścid 
i zmyd wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewad co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawid wyniki tych badao Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
należy przeprowadzid na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeo występujących na powierzchniach 
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeo należy wykonad za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie 
kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzid z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmowad wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzad wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 
cm. Zagęszczenie podłoża powinno byd zgodne z pkt 5.2.  
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodnośd profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej 
powierzchni ławy powinien byd zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosid ± 1 cm na każde 
100 m ławy. 
 
b) Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzid w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

 
c) Równośd górnej powierzchni ław.  
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Równośd 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 przekraczad 1 cm. 
 
d) Zagęszczenie ław 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczad ± 
2 cm na każde 100 m wykonanej ławy 
. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzad: 

 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

a) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 
c) równośd 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 przekraczad 1 cm, 
 
d) dokładnośd wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą byd wypełnione całkowicie na pełną głębokośd. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na 
ławie betonowej / ławie betonowej z oporem 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 
8.2. 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  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
 wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy,  
 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,  
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
 badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR  
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  
 przeprowadzenie badao i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek  
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• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• PN-EN 197-2:2002 Cement. Częśd 2: Ocena zgodności  
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  
• 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-EN 206-1:2003 Beton. Częśd 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
• PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.08.03.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D.08.03.01 
 

 
1. WSTĘP  
1.1 Nazwa zadania 
Budowa miejsc postojowych przy ul. Garaszewo. 
 
1.2 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych, i 
obejmują: 
 

 ustawienie chodnikowych obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 
5 cm 

 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót oraz za zgodnośd robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 
Kierownika Projektu. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały  
Należy stosowad obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badao” o następujących parametrach:  

 odpornośd na warunki atmosferyczne B, D 
 odpornośd na ścieranie I,  
 wytrzymałośd na zginanie T,  
 Wygląd, tekstura i zabarwienie obrzeży betonowych powinny byd zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 

1340, załącznik J  
 Kształt i wymiary obrzeży powinny byd zgodne z Projektem 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny byd zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, załącznik C. 
Materiałami stosowanymi również są: 
 

 piasek do wykonania podsypki powinien spełniad wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN 13242:2004 oraz 
WT MNzw 2009.  

 podsypka cementowo piaskowa 1:4,  
 zaprawa cementowo piaskowa 1:2, 
 woda.  

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN-14227-1:2007 oraz 
WT M-Zw 2009, cementu 32,5 powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadad wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byd cementem portlandzkim 
klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiadad wymaganiom 
normy PN-EN 1008. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  
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Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod obrzeża betonowe będzie wykonana ręcznie przy użyciu podstawowych 
narzędzi budowlanych. Narzędzia brukarskie do wbudowania obrzeży betonowych. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny byd zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport pozostałych materiałów podano w ST D.08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
Sprzęt do transportu powinien byd zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2. Wykonanie ław  
Koryto pod ławę należy wykonad zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. 
Ławy wykonuje się ręcznie poprzez rozłożenie i zagęszczenie warstwy betonu. 
 
5.3. Wbudowanie obrzeży chodnikowych  
Obrzeża chodnikowe należy ustawiad ręcznie bezpośrednio na ławie betonowej. Szczeliny pomiędzy obrzeżami powinny 
międ szerokośd do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnid zaprawą cementowo-piaskową. Wbudowane obrzeża należy 
obsypad gruntem i zagęścid od strony przeciwnej niż projektowany chodnik. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania 
obrzeży chodnikowych:  

 sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
 sprawdzenie uszkodzeo,  
 sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.  

Wszystkie badania należy wykonad dla 3 losowo wybranych obrzeży. Badania te należy powtórzyd po każdej zmianie źródła 
dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakośd dostarczanych obrzeży oraz na wniosek Inżyniera. Badania betonu i piasku 
należy przeprowadzid zgodnie z normami podanymi w punkcie 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta i ław  
Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzad co 50 m. Tolerancja dla wymiarów koryta i ław wynosi ±2 cm. Badania 
betonu należy przeprowadzid w miejscach wątpliwych. 
 
6.3.2. Badania obrzeży 
Badania obrzeży należy wykonywad zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeża na 300 mb.  
Ustawienie obrzeży należy sprawdzad: 

 ustawienie w planie - co 100 m,  
 wysokośd i równośd górnej powierzchni - co 100 m, 

 
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą: 

 wysokości 1 cm,  
 usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych 

i załamao na łukach),  
 równośd górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską). 
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7. Obmiar i odbiór robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne 
wyniki. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 zakup orazdostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 rozścielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie badao i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
  zgodności.         
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-PN 206-1 Beton. Częśd 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd 

 
Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumied przez to, że powołanie 

dotyczy najnowszego wydania na dzieo złożenia niniejszej SST.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


