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1A        OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

1.      OKRE�LENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 
1.1.   Rodzaj,  nazwa  i  lokalizacja  ogólna  przedsi�wzi�cia. 
 Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  boisk  sportowych : wielofunkcyjnego,  do  piłki  siatkowej  
pla�owej  oraz  bie�ni  do  skoku  w  dal,  wraz  z  infrastruktur�  techniczn�  (odwodnieniem,  o�wietleniem                           
i  ogrodzeniem)  przy  budynku  Gimnazjum  Publicznego  Nr  3  przy  ulicy  Akacjowej  w  Skar�ysku – Kamienna,  
Gmina  Skar�ysko – Kamienna. 

Powy�sza  inwestycja  realizowana  jest  w  ramach  programu  „Budowa  wielofunkcyjnych  boisk  
sportowych  ogólnie  dost�pnych  dla  dzieci  i  młodzie�y”. 
 W  skład  boisk  sportowych  wchodz� :  boisko  wielofunkcyjne  (o  wym.  26,0 x 45,0 m) – piłka  r�czna,  
koszykówka,  siatkówka,  tenis  ziemny  oraz  boisko  do  siatkówki  pla�owej  (o  wym.  26,0 x 18,0 m).   Ponadto  
na  terenie  szkolnym  zaprojektowano  bie�ni�  do  skoku  w  dal. 
 Kompleks  boisk  sportowych  wyposa�ono  w  niezb�dny  sprz�t  sportowy.   Ze  wzgl�du  na  
bezpiecze�stwo  u�ytkowników  osprz�t  jest  mocowany  do  podło�a  w  tulejach. 
 Boisko  wielofunkcyjne  oraz  bie�ni�  do  skoku  w  dal  zaprojektowano  o  nawierzchni  syntetycznej  
poliuretanowej,  natomiast  boisko  do  siatkówki  pla�owej  z  piasku  drobnoziarnistego  o  mo�liwie  płaskiej                  
i  jednorodnej  powierzchni. 

Kompleks  boisk  posiada�  b�dzie  ogrodzenie  o  wys.  4,00m.  oraz  wys.  6,00m.  spełniaj�ce  funkcj�  
tzw.  piłkochwytów  (tylko  za  bramkami). 

Projektowany  kompleks  boisk  ma  charakter  obiektu  sportowego  ogólnodost�pnego  przeznaczonego  
dla  młodzie�y  szkolnej  oraz  społeczno�ci  lokalnej  miejscowo�ci  Skar�ysko - Kamienna. 

Zaplecze  dla  boisk  sportowych – istniej�ce,  w  budynku  Publicznego  Gimnazjum Nr  3  (po  wschodniej  
stronie  projektowanego  kompleksu  boisk  sportowych).   

Po  wschodniej  i  zachodniej  stronie  projektowanych  boisk  przyj�to  miejsca  na  ławki  stałe  (tzw.  mała  
architektura)  o  długo�ci  ok. 2,50 m.  ka�da,  w  ilo�ci  38 szt. (ok. 120 - 150  miejsc  siedz�cych). 

 
PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE : 
 

BOISKO  WIELOFUNKCYJNE 
(o  nawierzchni  poliuretanowej) 
 

• wymiary  areny  boiska      -  26,00 x 45,00 m 
• powierzchnia  boiska       -           1170,00 m2 
• długo��  obramowania  boiska  (obrze�a)    -             142,00 m 
 
BOISKO  DO  SIATKÓWKI  PLA�OWEJ 
(o  nawierzchni  z  piasku  kwarcytowego) 
 

• wymiary  areny  boiska      -        8,0 x 16,0 m 
• wymiary  całkowite  boiska      -      18,0 x 26,0 m 
• powierzchnia  boiska       -             468,00 m2 
• długo��  linii  (ta�ma)      -               48,00 m 
• długo��  obramowania  boiska   (obrze�a)    -               88,00 m 
 
BIE�NIA  DO  SKOKU  W  DAL 
(o  nawierzchni  poliuretanowej) 
 

• wymiary  całkowite  bie�ni      -   38,0 x 1,50 m 
• powierzchnia  bie�ni       -            81,00 m2 

(w  tym  bie�nia = 57,0 m2 + zeskok / piaskownica = 24,0 m2) 
• długo��  bie�ni  (poliuretan)      -            38,00 m 
• szeroko��  bie�ni  (poliuretan)     -              1,50 m 
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• długo��  zeskoku  /  piaskownica     -              8,00 m 
• szeroko��  zeskoku  /  piaskownica     -              3,00 m 
• długo��  obramowania  bie�ni (obrze�a)    -            77,50 m 
• długo��  obramowania  zeskoku  /  piaskownicy   -            22,00 m 
 
OGRODZENIE  BOISK 
 

• długo��  całkowita  ogrodzenia  boisk     -          205,50 m 
(w  tym  ogrodzenie  wysoko�ci  H = 2,0 m  oraz  H = 4,0 m) 

• długo��  całkowita  ogrodzenia  boisk   (H = 2,0 m)   -          129,50 m 
• długo��  całkowita  ogrodzenia  boisk   (H = 4,0 m)   -            76,00 m 
• piłkochwyty  wysoko�ci  6,0 m., L = 26,0 mb  (za  bramkami)  -             2,0  szt. 
• furtka  wej�ciowa       -              2,0 szt. 
• brama  wjazdowa       -              2,0 szt. 

(w  tym  1  szt. – brama  ppo�. – strona  północna  działki).   
 
1.2  Uczestnicy  procesu  inwestycyjnego. 
1) Zamawiaj�cy (Inwestor) : Gmina  Skar�ysko - Kamienna,  26-110  Skar�ysko – Kamienna,                              

ul. Sikorskiego    nr  18. 
2)     Instytucja  finansuj�ca  inwestycj� :   j.w. 
3)    Organ  nadzoru  budowlanego :  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego. 
3) Wykonawca : według  decyzji  Zamawiaj�cego,  wyłoniony  na  drodze  przetargu  zorganizowanego  przez  

Inwestora  /  Zamawiaj�cego. 
4) Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy / In�ynier:  według  decyzji  Zamawiaj�cego  (osoba wyznaczona przez 

Zamawiaj�cego, upowa�niona  do  kontroli  i  do  wyst�powania w jego imieniu w  sprawach  realizacji  Kontraktu. 
5) Przyszły  u�ytkownik : Gmina  Skar�ysko - Kamienna,  26-110 Skar�ysko - Kamienna,  ul. Sikorskiego  nr  18. 
 
1.3      Charakterystyka  przedsi�wzi�cia. 
1.3.1 Przeznaczenie  obiektu  i  rozwi�zanie  funkcjonalno - u�ytkowe. 

Przedmiotowy  obiekt  ma  charakter  obiektu  sportowego  ogólnodost�pnego  przeznaczonego  dla  
młodzie�y  szkolnej  oraz  społeczno�ci  lokalnej  miejscowo�ci  Skar�ysko – Kamienna.. 

 

1.3.2 Ogólny  zakres  robót. 
Zakres  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  przedmiarem  robót  oraz  przedmiotow�  

specyfikacj�  techniczn�. 
Roboty budowlane  zwi�zane  b�d�  z  wykonaniem  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej w  ramach  

programu  „Budowa  wielofunkcyjnych  boisk  sportowych  ogólnie  dost�pnych  dla  dzieci  i  młodzie�y”. 
W  liniach  rozgraniczenia  terenu  inwestycji  wyst�puje  nast�puj�ce  uzbrojenie  terenu :  sie�  

energetyczna,  sie�  gazowa,  telekomunikacyjna,  wodoci�gowa,  kanalizacja  sanitarna  oraz  kanalizacja  
deszczowa.   Ponadto  działki  Inwestora  s�  uzbrojone  w  w/w  media.  

Istniej�ce  sieci  nie  stanowi�  przeszkody  w  realizacji  terenowych  urz�dze�  sportowych. 
 

1.3.3 Ogólny  opis  rozmieszczenia  obiektu  i  zagospodarowania  terenu. 
 W  skład  projektowanych  boisk  sportowych  wchodz� :  boisko  wielofunkcyjne   (o  wym.  26,0 x 45,0 m) 
– piłka  r�czna,  koszykówka,  siatkówka,  tenis  ziemny  usytuowane  w  południowo – zachodniej  cz��ci  działki  
Inwestora  oraz  boisko  do  siatkówki  pla�owej  (o  wym.  26,0 x 18,0 m)  usytuowane  w  �rodkowo – zachodniej  
cz��ci  działki.   Ponadto  na  terenie  szkolnym  zaprojektowano  bie�ni�  do  skoku  w  dal  (wzdłu�  l inii  
ogrodzenia  działki – strona  północno – zachodnia. 
 Boisko  wielofunkcyjne  oraz  bie�ni�  do  skoku  w  dal  zaprojektowano  o  nawierzchni  syntetycznej  
poliuretanowej,  natomiast  boisko  do  siatkówki  pla�owej  z  piasku  drobnoziarnistego  o  mo�liwie  płaskiej                
i  jednorodnej  powierzchni. 

Na  obwodzie  projektowanego  kompleksu  boisk  sportowych  sytuuje  si�  ogrodzenie  sportowe                     
o  wysoko�ci  2,00 m,  4,00m.  oraz  wys.  6,00m.  spełniaj�ce  funkcj�  tzw.  piłkochwytów  (tylko  za  bramkami   
boiska  wielofunkcyjnego).  
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Na  obwodzie  oraz  wewn�trz  projektowanego  kompleksu  sportowego  usytuowano  maszty  
o�wietleniowe  z  projektorami. 

Pomi�dzy  projektowanymi  boiskami  sytuuje  si�  ci�gi  komunikacyjne – doj�cia  o  nawierzchni  
elastycznej  poliuretanowo - gumowej  (tzw. bezpiecznej).    

Ró�nic�  poziomu  terenu  (przy  ci�gu  komunikacyjnym,  w  �rodkowej  cz��ci działki)  zniwelowano  
zaprojektowanymi  schodami  zewn�trznymi  z  okładzin�  elastyczn�. 

Pozostały  teren  w  obszarze  ogrodzenia,  to  tereny  zielone  (trawniki). 
Po  wschodniej  i  zachodniej  stronie  projektowanych  boisk  przyj�to  miejsca  na  ławki  stałe  (tzw.  mała  

architektura)  o  długo�ci  ok. 2,50 m.  ka�da,  w  ilo�ci  38 szt.  (ok. 120 - 150  miejsc  siedz�cych). 
W  �rodkowej  cz��ci  działki  Inwestora  zaprojektowano  przył�cze  kanalizacji  deszczowej  dla  

projektowanych  boisk  (dla  drena�u  boisk),  wpi�cie  do  istniej�cej  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  działki  
Inwestora. 
 

1.3.4 Zakres robót  obj�tych  SST. 
W  zakres  tych  robót  wchodz� : 

SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
D-01.02.01. Usuni�cie drzew i krzaków 
D-01.02.02. Zdj�cie warstwy humusu i darniny 
D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodze� 
 

D-02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
D-02.00.01. Wymagania ogólne 
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
 

D-04.00.00. PODBUDOWY 
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a 
D-04.02.01. Warstwa  ods�czaj�ca 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.06.01. Podbudowa  z  chudego  betonu 
D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 
D-04.08.06. Wyrównanie podbudowy mieszank� mineralno – bitumiczn�.  Wymagania  ogólne    
 

D-05.00.00.  NAWIERZCHNIE 
D-05.03.05.  Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego 
D-05.03.23.  Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej 
D-05.03.26a.  Zabezpieczenie  geosiatk�  nawierzchni  asfaltowej  przed  sp�kaniami  odbitymi    
D-05.05.01.  Nawierzchnie  sportowe  syntetyczne.  Urz�dzenia sportowe 
 

D-08.03.00.  ELEMENTY  ULIC 
D-08.03.01. Betonowe  obrze�a  chodnikowe 
 

B-05.00.00. BETON 
B-05.01.00.  Betony  konstrukcyjne 
B-05.02.00.  Podbetony 
B-05.01.00.  Konstrukcje  betonowe  i  �elbetowe 
B-05.01.01.  Zbrojenie  betonu 
 

B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE 
B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe 
B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli 
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B-16.01.00.  OGRODZENIE 
 

S-15.00.00.  ROBOTY  INSTALACYJNE.  SYSTEM  ODWODNIENIA – DRENA� 
S-15.02.00.  Instalacje  sanitarne.  Przył�cza  kanalizacji deszczowej 
 

E-16.01.00.  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE.  Energetyczne  linie  kablowe 
 

D-06.00.00. ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /  INNE 
D-06.11.00.  Roboty  porz�dkowe 
D-09.01.01.  Ziele� 
 
1.4 Dokumentacja  techniczna  okre�laj�ca przedmiot zamówienia i stanowi�ca podstaw�  do  realizacji  

robót. 
1.4.1. Dokumentacja  techniczna  p.n.:  

„PROJEKT  BUDOWLANY  KOMPLEKS  BOISK  SPORTOWYCH :  WIELOFUNKCYJNEGO,  DO  PIŁKI  
SIATKOWEJ  PLA�OWEJ  ORAZ  BIE�NI  DO  SKOKU  W  DAL  WRAZ  Z  INFRASTRUKTUR�  
TECHNICZN�  (ODWODNIENIEM   i  O�WIETLENIEM  BOISK)  W  RAMACH  PROGRAMU „BUDOWA  
WIELOFUNKCYJNYCH  BOISK  SPORTOWYCH  OGÓLNIE  DOST�PNYCH  DLA  DZIECI  I  MŁODZIE�Y”  
– TEREN INWESTYCJI POŁO�ONY  NA  DZ. NR  EWID. 44/2  PRZY ULICY AKACJOWEJ (PRZY  
GIMNAZJUM PUBLICZNYM  NR 3)  W  SKAR�YSKU - KAMIENNEJ,  GMINA  SKAR�YSKO – KAMIENNA” 

opracowana  przez :  Usługi  Projektowe  &  Budowlane  „CAD – Projekt”,  in�.  Andrzej  Kowalski  z  siedzib�  
przy  ul. Radwana  11/11,  27-400  Ostrowiec  �wi�tokrzyski. 
 

1.4.2. Zgodno��  robót  z  dokumentacj�  techniczn�. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jako�� prac i ich zgodno�� z dokumentacj� kontraktow� i techniczn�, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarz�dzaj�cego realizacj�  umowy / In�yniera. 
Wykonawca jest zobowi�zany wykonywa� wszystkie roboty �ci�le według otrzymanej  dokumentacji  

technicznej.   Je�li   jednak  w  czasie  realizacji  robót  oka�e si�, �e  dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiaj�cego wymaga uzupełnie�  Wykonawca  przygotuje  na  własny koszt niezb�dne rysunki  i  przedło�y je 
w  czterech  kopiach  do  akceptacji  Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  umowy / In�ynierowi. 
 

1.5 Okre�lenia  podstawowe  (definicje  i  skróty) 
Certyfikat zgodno�ci - jest to dokument wydany przez notyfikowan� jednostk� certyfikuj�c�, potwierdzaj�cy, �e 
wyrób i proces jego wytwarzania s� zgodne ze zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�.  
Deklaracja zgodno�ci - o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela, stwierdzaj�ce na 
jego wył�czn� odpowiedzialno��, �e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�.  
Dokumentacja projektowa - słu��ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budow� - składa si� w szczególno�ci  z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  (gdy  tak  wynika                 
z  ustawy  Prawo  Budowlane.  
Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa si� z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami                     
w projekcie budowlanym i wykonawczym  /  dokumentacji  technicznej, dokonanymi  w trakcie wykonywania robót, 
a tak�e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów   dotycz�cych  przedmiotowej  inwestycji. 
Specyfikacje techniczne - oznaczaj� cało�� wszystkich wymaga� technicznych,  w szczególno�ci zawartych                
w dokumentacji zamówienia, okre�laj�cych wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, 
pozwalaj�ce obiektywnie scharakteryzowa� roboty budowlane, materiał, produkt lub dostaw�, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiaj�cego.  Specyfikacje techniczne obejmuj� poziom jako�ci, 
wykonania, bezpiecze�stwa lub rozmiarów, uwzgl�dniaj�c wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub 
dostawie w zakresie jako�ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa                          
i oznakowania.  Zawieraj� one tak�e reguły zwi�zane z koncepcj� i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak te� technik i metod budowy oraz wszystkie 
inne warunki  o charakterze technicznym, o jakich zamawiaj�cy mo�e postanowi�, drog� przepisów ogólnych lub 
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szczegółowych, co si� tyczy robót budowlanych zako�czonych i odno�nie materiałów i elementów tworz�cych te 
roboty; 
Normy -  oznaczaj� wymagania techniczne przyj�te przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego            
i ci�głego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowi�zkowe. 
Normy europejskie – oznaczaj�  normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty 
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobuj�c� ocen� techniczn�, zdatno�ci produktu do u�ycia, 
dokonan� w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy u�yciu własnej  
charakterystyki  produktu  oraz  okre�lonych warunków jego zastosowania  i  u�ycia.  
Normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikaj�ce z normy lub ogólnie obowi�zuj�cych przepisów  
techniczno - budowlanych, 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporz�dkowany zbiór danych przestrzennych  i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a tak�e informacje o podmiotach władaj�cych sieci�. 
Geodezyjne  czynno�ci  w  budownictwie - polegaj�  na : 
a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczególno�ci remontowanego obiektu zabytkowego), 
b) opracowaniu  geodezyjnym  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  inwestycji, 
c) geodezyjnym  wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych              

i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysoko�ciowych (reperów), 
d) geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  monta�u  obiektu  budowlanego, 
e) pomiarach  przemieszcze�  obiektu  i  jego  podło�a  oraz  odkształce�, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegaj�cych zakryciu, 
g) pomiarze  stanu wyj�ciowego obiektów wymagaj�cych w trakcie u�ytkowania okresowego badania  

przemieszcze�  i  odkształce�. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynno�ci zmierzaj�cych do okre�lenia 
przydatno�ci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podło�a  gruntowego, wyko-
nywanych  w  terenie  i  laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie okre�lone   w rozporz�dzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówie�  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,    
z pó�n. zm.).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba  posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie techniczne  i  praktyk�  
zawodow�  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonuj�ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie                
i wykonuje bie��c� kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc� urz�dze� 
technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci obsługi, przegl�dów                       
i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczaj�  wymagania  dotycz�ce  bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych innych  aspektów  
interesu  wspólnego,  jakie  maj�  spełnia�  roboty  budowlane. 
Obmiar robót - pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  i lo�ci                         
w  przypadku  zmiany parametrów  przyj�tych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia warto�ci  robót  
dodatkowych, nie  obj�tych  przedmiarem. 
Odbiór cz��ciowy (robót budowlanych) - nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegaj�cych zakryciu                            
i  zanikaj�cych,  a  tak�e  dokonywanie  prób i sprawdze� instalacji, urz�dze� technicznych  i  przewodów 
kominowych.  Odbiorem  cz��ciowym  nazywa  si�  tak�e  odbiór  cz��ci obiektu budowlanego wykonanego                  
w stanie nadaj�cym si� do u�ytkowania, przed zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór ko�cowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno�ci, zwanych te� „odbiorem ko�cowym", 
polegaj�cym na  protokolarnym przyj�ciu (odbiorze) od  wykonawcy  gotowego  obiektu budowlanego  przez 
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osob� lub grup� osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon�  przez  inwestora,  ale  nie  
b�d�c�  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si� po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zako�czenia robót budowlanych, ł�cznie  z  zagospodarowaniem  i  uporz�dkowaniem  
terenu  budowy  i  ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji  powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                   
i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych  robót  podstawowych, 
Roboty podstawowe – minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  s�  mo�liwe  do  odebrania pod  wzgl�dem  
ilo�ci  i  wymogów  jako�ciowych  oraz  uwzgl�dniaj�  przyj�ty stopie� scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówie - jest systeme m klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówie� publicznych.   Składa  si�  ze  słownika  głównego  oraz słownika uzupełniaj�cego. 
Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z postanowieniami Rozporz�dzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu zamówienia  przez  zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw 
Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie� publicznych 
przewidziało obowi�zek  stosowania  klasyfikacji  CPV  pocz�wszy  od  dnia  akcesji Polski  do  UE, tzn.                         
od  l  maja 2004 r. 
Wyrób budowlany - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,  
wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej  Zarz�dzaj�cym  / In�ynierem, wyznaczona przez  Zamawiaj�cego, 
upowa�niona  do  nadzorowania realizacji robót i administrowania umow�  w  zakresie  okre�lonym                              
w  udzielonym  pełnomocnictwie (Zarz�dzaj�cy / In�ynier  nie jest obecnie  prawnie  okre�lony  w  przepisach). 
Teren  budowy – teren  na  którym  znajduje  si�  przedmiotowa  inwestycja  budowlana.   
 
2. WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  WŁA�CIWO�CI  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  (prowadzenie 

robót). 
2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn�  kontrol�  i  prowadzenie robót zgodnie z umow�  i �cisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów  i wykonywanych Robót, za ich 
zgodno�� z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako�ci,  
projektu  organizacji robót oraz poleceniami Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i  wyznaczeniu  robót, 
je�li   wymaga� tego b�dzie Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier, zostan�  poprawione  przez  Wykonawc�  
na  własny  koszt.   Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub wyznaczenia wysoko�ci przez Zarz�dzaj�cego realizacj�  
umowy / In�yniera nie zwalnia Wykonawcy  od  odpowiedzialno�ci  za  ich  dokładno��. 

Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodet�  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy, który  w  razie 
potrzeby b�dzie słu�ył pomoc� Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi przy sprawdzaniu  lokalizacji                       
i  rz�dnych  wyznaczonych  przez  Wykonawc�. 
 Stabilizacja  sieci punktów odwzorowania zało�onej przez geodet� b�dzie zabezpieczona przez Wykonawc�, 
za� w przypadku uszkodzenia  lub  usuni�cia  punktów przez personel Wykonawcy, zostan� one zało�one ponownie 
na jego koszt ; równie� w przypadkach gdy roboty budowlane  wymagaj�  ich usuni�cia . Wykonawca                                  
w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie ich  usuni�cia  i  b�dzie  zobowi�zany  do  przeniesienia  tych  
punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale�y do obowi�zków Wykonawcy                    
i  uwa�a si�, �e ich koszty zostały uwzgl�dnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów             
i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym                            
i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  a tak�e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.   
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Przy podejmowaniu decyzji  Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier uwzgl�dnia wyniki bada� 
materiałów i jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce  przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływaj�ce  na  
rozwa�an�  kwesti�.  

Polecenia  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera  b�d�  wykonywane  nie  pó�niej  ni�  w  czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� wstrzymania  robót.  Skutki  
finansowe  z  tego  tytułu  poniesie  Wykonawca. 
 
2.2. Teren  budowy. 
2.2.1 Charakterystyka  terenu  budowy. 

Teren  na  którym  znajduje  si�  przedmiotowa  inwestycja  budowlana  – według  projektu  budowlanego  
(dokumentacji  technicznej)  dla  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej  (patrz  opis  do  istniej�cego  
zagospodarowania  terenu). 
2.2.2 Przekazanie  terenu  budowy. 

Zamawiaj�cy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy  w  czasie  i  na  warunkach  
okre�lonych  w  ogólnych  warunkach  umowy  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót  budowlanych  dotycz�cych  
przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 

Zamawiaj�cy  okre�li   zasady  wej�cia  pracowników,  wjazdu  pojazdów  i  sprz�tu  Wykonawcy  na  teren  
budowy.  

W  czasie  przekazania  terenu  Zamawiaj�cy  przekazuje  Wykonawcy : 
1)   dokumentacje  techniczn�  okre�lon�  w  p.1.4 
2)   kopi�  decyzji  o  pozwoleniu  na  budow� / rozbiórk� 
3) kopie uzgodnie� i zezwole� uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 

Zamawiaj�cego  dla  umo�liwienia  prowadzenia  robót 
 
2.2.3 Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy. 

Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za ochron�  placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposa�enia u�ytych do realizacji Robót od chwili rozpocz�cia do ostatecznego odbioru robót.  Przez cały ten 
okres urz�dzenia lub ich elementy b�d� utrzymane w sposób satysfakcjonuj�cy Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy 
/ In�yniera.  Mo�e on wstrzyma� realizacj� robót je�li   w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca  zaniedbuje  swoje  
obowi�zki  konserwacyjne. 

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb�dne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz�dzenia takie jak: bariery, sygnalizacj� ruchu, znaki drogowe, etc.  �eby  
zapewni�  bezpiecze�stwo całego  ruchu  kołowego i pieszego.  Wszystkie  znaki drogowe, bariery i inne 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce  musz� by� zaakceptowane przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera. 

Wykonawca b�dzie tak�e odpowiedzialny do czasu zako�czenie robót za utrzymanie wszystkich  reperów  
i  innych  znaków geodezyjnych istniej�cych na terenie budowy  i  w  razie  ich uszkodzenia  lub  zniszczenia  do  
odbudowy  na  własny koszt. 

Przed rozpocz�ciem  robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych u�ytkowników  
terenu  w  sposób  ustalony z  Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy / In�ynierem.  

Wykonawca umie�ci, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez zarz�dzaj�cego, tablice podaj�ce 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporz�dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez  Ministra  
Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona  własno�ci  i  urz�dze�. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych instalacji naziemnych  i podziemnych  urz�dze�  
znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy, takich jak ruroci�gi,  kable,  obiekty  drogowe  etc. – wskazanych  przez  
Zamawiaj�cego   /  Inwestora. 

 Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz, które s� wła�cicielami instalacji 
i urz�dze�, informacje podane na  planie  zagospodarowania  terenu dostarczonym  przez  Zamawiaj�cego.  

Wykonawca spowoduje �eby te instalacje i urz�dzenia zostały wła�ciwie oznaczone  i  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót.  
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W przypadku gdy wyst�pi konieczno�� przeniesienia instalacji i urz�dze� podziemnych  w granicach placu 
budowy,  Wykonawca ma obowi�zek poinformowa�  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera  o  zamiarze  
rozpocz�cia  takiej  pracy.  

Wykonawca  natychmiast  poinformuje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera o ka�dym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urz�dze� lub instalacji i b�dzie współpracował przy naprawie udzielaj�c 
wszelkiej mo�liwej pomocy, która mo�e by� potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,              
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu  dostarczonym  przez 
Zamawiaj�cego. 

 

2.2.5 Ochrona  �rodowiska  w  trakcie  realizacji  robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowi�zany zna� i stosowa� si� do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska.   W okresie realizacji, do czasu  zako�czenia 
robót, Wykonawca b�dzie podejmował wszystkie sensowne kroki �eby stosowa� si� do wszystkich  przepisów                
i  normatywów  w zakresie ochrony �rodowiska na placu budowy - rozbiórki i poza jego terenem, unika� działa� 
szkodliwych dla innych jednostek wyst�puj�cych na tym terenie w zakresie  zanieczyszcze�, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalno�ci�. 

 

2.2.6 Zapewnienie  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa.   Zapewni wyposa�enia  w  urz�dzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposa�enie i odzie� 
wymagan� dla ochrony �ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu rozbiórki.  Uwa�a si�, �e koszty 
zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy�ej przepisami bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  s�  wliczone              
w  cen�  umown�. 

Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych w zakresie 
bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. B�dzie stale utrzymywał wyposa�enie przeciwpo�arowe w stanie gotowo�ci, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego, na  placu  budowy, we  wszystkich 
urz�dzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.   

Materiały łatwopalne b�d� przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo�arowymi, w bezpiecznej 
odległo�ci od budynków i składowisk, w miejscach niedost�pnych dla osób trzecich.  Wykonawca b�dzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku po�aru, który mógłby powsta�  w  okresie realizacji robót lub 
został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego  pracowników. 

U�ycie materiałów, które wpływaj� na  trwałe zmiany �rodowiska, oraz materiałów emituj�cych 
promieniowanie w ilo�ciach wy�szych ni� zalecane w projekcie nie b�dzie akceptowane.  Jakikolwiek materiały            
z odzysku lub pochodz�ce z recyklingu i maj�ce by� u�yte do robót musz� by� po�wiadczone przez odpowiednie 
urz�dy i władze jako bezpieczne dla �rodowiska  oraz  zaakceptowane  przez  Zamawiaj�cego. 

Wykonawca  b�dzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  wszelkich  zasad  bezpiecze�stwa  i  higieny  
pracy  (zgodnych  z  odpowiednimi  rozporz�dzeniami).  W  szczególno�ci  jest  zobowi�zany  wykluczy�  prac�  
personelu  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniaj�cych  odpowiednich  
wymaga�  sanitarnych.  

W  trakcie  trwania  przedmiotowych  robót  wyst�puj�  ogólne  zagro�enia  zwi�zane                                
z  poszczególnymi  stanowiskami  pracy. 

Dlatego  te�  Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art. 21 a  Ustawy  Prawo  Budowlane,  jest  
zobowi�zany  sporz�dzi	  lub  zapewni	  sporz�dzenie  (przed  rozpocz�ciem  budowy / Robót),  „Planu  
Bezpieczestwa  i  Ochrony  Zdrowia,  zwanego  dalej  planem  „BIOZ”,  na  podstawie  „Informacji  
dotycz�cej  bezpieczestwa  i  ochrony  zdrowia”  sporz�dzonej  przez  projektanta. 

Plan  „BIOZ”  nale�y  opracowa�  zgodnie  z  Rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia                        
23  czerwca  2003 r.  „w  sprawie  informacji  dotycz�cej  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia”  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),  uwzgl�dniaj�c  równie�  wymagania  okre�lone  
w  rozporz�dzeniach :  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  203 r.  „w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych”  (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  
Socjalnej  z  dnia  26  wrze�nia  1997 r.  „w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy”                    
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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2.3. Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzysz�cymi  dokumentami. 
2.3.1 Przygotowanie  dokumentów  wchodz�cych  w  skład  projektu organizacji  robót. 

Zgodnie z umow�, w ramach prac przygotowawczych, przed przyst�pieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  opracowania i przekazania Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  umowy / 
In�ynierowi  do  akceptacji  nast�puj�cych  dokumentów : 

1) projekt  organizacji  robót, 
2) szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3) plan  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia, 
4) program  i  plan  zapewnienia  jako�ci  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu  (w  przypadku  gdy  

Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO 9001). 
 

2.3.2 Projekt  organizacji  robót. 
Opracowany przez Wykonawc� projekt organizacji robót musi by� dostosowany do charakteru  i  zakresu  

przewidywanych  do wykonania robót.  Ma on zapewni� zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie  i organizacyjne, które zapewni� realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera  oraz  harmonograme m  
robót.   

Powinien  zawiera�: 
- organizacj�  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót, 
- projekt  zagospodarowania  zaplecza  Wykonawcy, 
- organizacj�  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg  (transport materiałów), 
- wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych  elementów  robót. 

W cz��ci dotycz�cej organizacji zaplecza budowy (na  wniosek  Zamawiaj�cego - Inwestora),  Wykonawca 
jest zobowi�zany przewidzie� m.in. budow�, urz�dzenie i utrzymanie biura Zarz�dzaj�cego  realizacj� umowy / 
In�yniera  na  podstawie  podanych  wymaga�  Zamawiaj�cego. 

 

2.3.3 Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl�dnia� uwarunkowania wynikaj�ce                      

z dokumentacji projektowej ustale� zawartych w umowie. Mo�liwo�ci przerobowe Wykonawcy  w  dziedzinie  robót  
budowlanych, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny zapewni�  wykonanie  robót  w  terminie  okre�lonym          
w  umowie. 
 Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  Wykonawca przestawi Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  
umowy / In�ynierowi  do  zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatno�ci, opracowany  zgodnie                         
z  wymaganiami warunków umowy.  Harmonogram winien wyra�nie przedstawia� w etapach tygodniowych 
proponowany post�p robót  w zakresie głównych obiektów  i  zada�  kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b�dzie w miar� potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
 

2.3.4 Program  zapewnienia  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich obowi�zuj�cych przepisów                   

i wymaga� w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.   W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowi�zany opracowa� i  przedstawi� do 
akceptacji Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi, program zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia.  Na jego podstawie musi zapewni�, �eby  personel nie  pracował  w warunkach, które s� niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia  i  nie  spełniaj�  odpowiednich  wymaga�  sanitarnych. 
 

2.3.5   Program  zapewnienia  jako�ci  (PZJ) 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako�� robót.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  
certyfikat  ISO 9001,  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu przygotuje program zapewnienie jako�ci i uzyska jego 
zatwierdzenie przez Zarz�dzaj�cego  realizacj� umowy / In�yniera.  
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2.4 Dokumenty  budowy. 
2.4.1    Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest obowi�zuj�cym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bie��co, zarówno dla potrzeb Zamawiaj�cego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy a� do zako�czenia robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami  (Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  Zapisy do 
dziennika budowy b�d� czynione na bie��co i powinny odzwierciedla� post�p robót, stan bezpiecze�stwa ludzi                       
(i budynków)  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  zwi�zane  z  zarz�dzaniem  budow�. 

Ka�dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera� jego dat�, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje.   Wszystkie zapisy powinny by� czytelne i dokonywane  w porz�dku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiaj�c pustych mi�dzy nimi, w sposób uniemo�l iwiaj�cy wprowadzanie pó�niejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał�czane do dziennika budowy powinny by� przejrzy�cie 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawc� jak  i  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / 
In�yniera.  

 

W  szczególno�ci  w  dzienniku  budowy powinny by	  zapisywane  nast�puj�ce informacje : 
- data  przej�cia  przez  Wykonawc�  placu  budowy, 
- dzie� dostarczenia dokumentacji projektowej / technicznej przez Zamawiaj�cego, 
- zatwierdzenie przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy dokumentów wymaganych  w p.2.3.1, przygotowanych 

przez Wykonawc�, 
- daty  rozpocz�cia  i zako�czenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- post�p robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó�nie� lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zarz�dzaj�cego  

realizacj�  umowy / In�yniera, 
- daty zgłoszenia robót do cz��ciowych i ko�cowych odbiorów oraz przyj�cia, odrzucenia lub wykonania  robót  

zamiennych, 
- wyja�nienia, komentarze  i  sugestie  Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i  temperatura otoczenia w  okresie  realizacji robót maj�ce wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga� wynikaj�cych  z warunków  klimatycznych, 
- dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,   szczególnie                      

w  odniesieniu  do  wytyczania  obiektów  w  terenie, 
- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie, 
- dane na temat jako�ci materiałów, poboru próbek i wyników bada� z okre�leniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych bada� z okre�leniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne  istotne  informacje  o  post�pie  robót. 

Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawc� 
powinny by� na bie��co przedstawiane do wiadomo�ci i akceptacji Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / 
In�ynierowi.   Wszystkie decyzje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, wpisane do dziennika budowy, 
musz� by� podpisane przez przedstawiciela  Wykonawcy,  który  je  akceptuje  lub  si�  do  nich  odnosi. 

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier jest tak�e zobowi�zany przedstawi� swoje stanowisko na temat  
ka�dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru  autorskiego. 

 

2.4.2 Ksi��ka  obmiaru  robót. 
Ksi��ka  obmiaru  robót  jest  dokumentem, w którym rejestruje si� ilo�ciowy post�p ka�dego elementu 

realizowanych robót.   Szczegółowe obmiary wykonanych robót  robione  s�  na  bie��co  i  zapisywane  do  
ksi��ki  obmiaru  robót, wykorzystuj�c opis pozycji i jednostki u�yte  w  wycenionym  przez  Wykonawc�  
kosztorysie  „�lepym”  (wyceniony  przedmiar  robót,  stanowi�cy  zał�cznik  do  umowy). 
 
2.4.3 Inne  istotne  dokumenty  budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj�  równie� : 
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- dokumenty  wchodz�ce  w  skład  umowy, 
- pozwolenie na budow�  („pozwolenie  na  budow�”  nale�y  traktowa�  na  równi  ze  zgłoszeniem  zamiaru  

wykonywania  robót  budowlanych - dla  potrzeb  przedmiotowej    inwestycji), 
- protokoły  przekazania  placu  budowy  Wykonawcy, 
- umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy oraz  porozumienia  cywilno - prawne, 
- Instrukcje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera oraz sprawozdania ze spotka� i narad na  terenie  

budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji, 
- protokoły  odbioru  robót, 
- opinie  ekspertów  i  konsultantów, 
- korespondencja  dotycz�ca  budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji. 
 

2.4.4   Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy / realizacji  przedmiotowej  inwestycji  (drogi  le�nej) b�d� przechowywane 

na placu budowy we wła�ciwie zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie dokumenty zagubione b�d� natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.  

Wszystkie dokumenty budowy b�d� stale dost�pne do wgl�du  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera  oraz upowa�nionych przedstawicieli Zamawiaj�cego w dowolnym czasie i na ka�de  ��danie. 

 

2.5.     Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawc�  w  trakcie  trwania  budowy. 
2.5.1 Informacje  ogólne. 

W  trakcie trwania i przed zako�czeniem robót Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania na  
polecenie  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera nast�puj�cych dokumentów : 
- rysunki  robocze, 
- aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania, 
- dokumentacja  powykonawcza, 
- inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza. 
 Dokumenty składane Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi winny by� wyra�nie oznaczone  
nazw�  przedsi�wzi�cia  i  zaadresowane  nast�puj�co : 
- poda�  adres  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera  na  budowie. 
 Przedkładane dane winny by� na tyle szczegółowe, aby mo�na było ustali� ich zgodno��  z dokumentami 
wchodz�cymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyj�cie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur zło�onych lub wnioskowanych przez  Wykonawc�  nie  b�d�  miały  wpływu na 
kwot� kontraktu  i  wszelkie  wynikaj�ce  st�d  koszty  ponoszone  b�d�  wył�cznie  przez  Wykonawc�. 
 

2.5.2 Rysunki  robocze. 
 Elementy, urz�dzenia  i materiały, dla  których  Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier wyda polecenie 
przedło�enia wykazów, rysunków lub opisów nie b�d� wykonywane, u�ywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezb�dnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Zarz�dzaj�cy 
realizacj� umowy / In�ynier sprawdza rysunki jedynie   w zakresie ogólnych warunków projektowania   i  w  �adnym  
przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialno�ci  za  omyłki lub  braki  w  nich  zawarte. 

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier zajmie si� przedło�onymi materiałami mo�l iwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przeka�e je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  Zwłoka wynikaj�ca  z  ewentualnej 
konieczno�ci ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłu�enia  terminów  okre�lonych  w  umowie. 
 Wykonawca przedkłada Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi  do  sprawdzenia  po  cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3.    W przypadku wi�kszych rysunków, które nie mog� by� 
łatwo reprodukowane przy u�yciu standardowej kserokopiarki, wykonawca  zło�y  trzy (3) kopie  dokumentu lub  
dostarczy  jego  zapis  w formie elektronicznej.    

Rysunki robocze b�d� przedkładane Zarz�dzaj�cemu realizacj�  umowy / In�ynierowi  w odpowiednim 
terminie tak, by zapewni� mu nie mniej ni� 7 zwykłych dni roboczych  na  ich  przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urz�dze� współzale�nych ze sob�, nale�y koordynowa�                 
w taki sposób, aby Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier  otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, �eby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona� przegl�du  ich  wzajemnych  powi�za�. 
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 Rysunki robocze powinny by� dokładne, wyra�ne i kompletne.   Powinny zawiera� wszelkie niezb�dne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 
specyfikacji technicznych.  

Składanym dokumentom ka�dorazowo powinno  towarzyszy�  pismo  przewodnie  zawieraj�ce  nast�puj�ce  
informacje : 
- nazwa inwestycji, 
- nr  umowy, 
- ilo��  egzemplarzy  ka�dego  składanego  dokumentu, 
- tytuł  dokumentu, 
- numer  dokumentu  lub  rysunku, 
- okre�lenie  jakiego  dokumentu  lub rysunku  rewizja  dotyczy, 
- numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urz�dzenie,  materiał  lub   element, 
- data  przekazania. 
 O ile Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane b�d� przez 
Wykonawc�, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem u mieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, �e sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, �e roboty w nich przedstawione s� zgodne               
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzgl�dem wymiarów i powi�za�  z wszelkimi innymi elementami.    

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier, w uzasadnionych przypadkach, mo�e wymaga� akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania. 
Mo�liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejno�� robót oraz sposoby 

realizacji  winny  zapewni�  wykonanie  robót  w  terminie  okre�lonym  w  umowie  i zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  p. 2.3.3. 

Wykonawca we wst�pnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                  
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  Harmonogram ten w miar� post�pu robót mo�e by� 
aktualizowany przez Wykonawc� i zaczyna obowi�zywa�  po  zatwierdzeniu  przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  
umowy / In�yniera. 
2.5.4 Dokumentacja  powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie na bie��co ewidencji wszelkich zmian  w rodzaju 
materiałów, urz�dze�, lokalizacji i wielko�ci robót.  Zmiany te nale�y rejestrowa� na komplecie  rysunków,  wył�cznie  
na  to  przeznaczonych.  

Po  zako�czeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków / inwentaryzacji  powykonawczej  robót  jak  równie�  
inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  zostanie przekazany Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  umowy / In�ynierowi. 
 

3. ZARZ�DAJ�CY  REALIZACJ�  UMOWY / IN�YNIER. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier w ramach posiadanego pełnomocnictwa od Zamawiaj�cego 

reprezentuje interesy Zamawiaj�cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno�ci realizacji robót 
budowlanych z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy.    

Dla prawidłowej realizacji swoich obowi�zków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarz�dzaj�cy 
realizacj� umowy pisemnie wyznacza  inspektorów nadzoru działaj�cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnie� i obowi�zków. Wydawane przez nich polecenia maj�  moc  polece�  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  
umowy / In�yniera. 

Zgodnie z umow�, Wykonawca jest zobowi�zywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej  w  cenie 
ofertowej  na  zaplecze budowy, zorganizowa�  Zamawiaj�cemu  na  placu budowy  i  utrzymywa�  do  ko�ca  
robót  biuro  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera. 
 

4. MATERIAŁY  I  URZ�DZENIA. 
4.1 �ródła  uzyskiwania  materiałów  i  urz�dze. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urz�dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz� by� 
zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.   
Przynajmniej na trzy tygodnie przed u�yciem ka�dego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
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Wykonawca przedło�y szczegółow� informacj�  o �ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich bada� laboratoryjnych i próbek do  akceptacji  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  
umowy / In�yniera.  To samo dotyczy instalowanych urz�dze�. 

Akceptacja Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera  udzielona jakiej� partii materiałów z danego 
�ródła nie b�dzie znaczy�, �e wszystkie materiały pochodz�ce z tego �ródła s� akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania atestów i (lub) wykonania prób materiałów otrzymanych                           
z zatwierdzonego �ródła dla ka�dej dostawy, �eby udowodni�, �e nadal spełniaj� one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodz�cych z jakiegokolwiek miejscowego �ródła, 
wł�czaj�c te, które zostały wskazane przez Zamawiaj�cego, przed rozpocz�ciem wykorzystywania tego �ródła 
Wykonawca ma obowi�zek dostarczenia Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalaj�cych na jego prawidłow� eksploatacj�.  Wykonawca b�dzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania  i  dostarczenia  na  plac budowy materiałów lokalnych.   Za  ich i lo�� i jako�� odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodz�cych z lokalnych �ródeł wymaga akceptacji  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest �wiadectwo, �e u�yte 
materiały i urz�dzenia pochodz� z krajów nale��cych do Unii Europejskiej  
 

4.2 Kontrola  materiałów  i  urz�dze. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier mo�e okresowo kontrolowa� dostarczane na budow� materiały               

i urz�dzenia, �eby sprawdzi� czy s� one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier jest upowa�niony do pobierania i badania próbek materiału �eby 

sprawdzi� jego własno�ci. Wyniki tych prób stanowi� mog� podstaw� do aprobaty jako�ci danej partii materiałów. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier jest równie� upowa�niony do  przeprowadzania  inspekcji                             
w  wytwórniach materiałów  i  urz�dze�. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz�dze� przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera, Wykonawca  ma  obowi�zek  spełnia�  nast�puj�ce  warunki: 
• W trakcie badania, Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi b�dzie zapewnione niezb�dne wsparcie             

i  pomoc  przez  Wykonawc�  i  producenta  materiałów  lub  urz�dze�. 
• Zarz�dzaj�cy  realizacj� umowy / In�ynier b�dzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost�p do  tych  

miejsc, gdzie  s�  wytwarzane materiały i urz�dzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3 Atesty  materiałów  i  urz�dze.  
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane s� atesty, 
ka�da partia dostarczona na budow� musi posiada� atest okre�laj�cy  w sposób jednoznaczny jej cechy.   Przed 
wykonaniem  przez Wykonawc� bada� jako�ci materiałów, Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier mo�e 
dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy pełn� zgodno�� tych materiałów                        
z warunkami podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego bada�.  Kopie wyników tych bada� musz� by� dostarczone  przez  Wykonawc�  
Zarz�dzaj�cemu  realizacj� umowy / In�ynierowi.  

Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia – wa�n� legalizacj�, mog� by� badane przez Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy / In�yniera w dowolnym czasie.   

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno�� wła�ciwo�ci przewidzianych do u�ycia materiałów               
i urz�dze�  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostan� one przyj�te  
do  wbudowania.  
 

4.4 Materiały  nie  odpowiadaj�ce  wymaganiom  umowy. 
Materiały uznane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera za niezgodne ze szczegółowymi  

specyfikacjami  technicznymi musz� by� niezwłocznie  usuni�te  przez Wykonawc� z placu budowy.   
Je�li   Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier pozwoli Wykonawcy wykorzysta� te materiały do innych 

robót ni� te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, warto�� tych materiałów mo�e by� odpowiednio 
skorygowana przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.  
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Ka�dy rodzaj robót wykonywanych z u�yciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, b�dzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawa� sobie spraw�, �e te roboty mog� by� odrzucone tj. zakwalifikowane  jako  wadliwe              
i  niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urz�dze. 
Wykonawca jest zobowi�zany zapewni�. �eby materiały i urz�dzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Musi utrzymywa� ich jako�� i własno�ci w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub monta�u.  Musz� one  w ka�dej chwili by� dost�pne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera,  a�  do  chwili  kiedy  zostan�  u�yte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urz�dze� b�d� zlokalizowane w obr�bie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy / In�ynierem  lub  poza  placem  
budowy, w  miejscach  zapewnionych  przez  Wykonawc�. 

Zapewni on, �e tymczasowo składowane na budowie materiały i urz�dzenia b�d� zabezpieczone  przed  
uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie  materiałów  zamiennych. 
Je�li  Wykonawca zamierza u�y� w jakim� szczególnym przypadku materiały lub urz�dzenia zamienne, 

inne ni� przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje               
o takim zamiarze przynajmniej Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera  na  3  tygodnie przed ich u�yciem lub 
wcze�niej, je�li  wymagane jest badanie materiału lub  urz�dzenia  przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / 
In�yniera.  

Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urz�dzenia  nie  mo�e by� zmieniany  w  terminie  
pó�niejszym  bez  akceptacji  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy. 

 

5. WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  SPRZ�TU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT  
BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko.   
Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy oraz powinien odpowiada� pod 

wzgl�dem typów i i lo�ci wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jako�ci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera.  Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by	 utrzymywany                
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz by	 zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzaj�cych  dopuszczenie  
sprz�tu  do  u�ytkowania. 

Je�eli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 
u�ycia sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprz�t do akceptacji przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. Nie mo�e by� pó�niej zmieniany  bez  jego  zgody. 

Sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy zostan�  przez  
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera zdyskwalifikowane i nie  dopuszczone  do  robót. 

 

6. WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  �RODKÓW  TRANSPORTU.  
Liczba i rodzaje �rodków transportu b�d� okre�lone w projekcie organizacji robót.  Musz� one zapewnia� 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi  w projekcie / dokumentacji  technicznej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera,  w  terminach  
wynikaj�cych  z  harmonogramu  robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie  i innych parametrów technicznych.   
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�rodki  transportu  nie  odpowiadaj�ce warunkom u mowy,  b�d�  usuni�te  z  terenu  budowy  na  polecenie  
Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera. 

Wykonawca jest zobowi�zany usuwa� na bie��co, na  własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia                              
i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.   
 

7. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
7.1       Zasady  kontroli  jako�ci  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów prowadzon� zgodnie                      
z programem zapewnienia jako�ci omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszelkie urz�dzenia niezb�dne do badania materiałów oraz jako�ci 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako�ci Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier mo�e  
za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom  ich  wykonania  jest  
zadowalaj�cy.  

W  przypadku gdy brak jest wyra�nych przepisów Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier ustali  jaki  
zakres  kontroli  jest  konieczny, aby  zapewni�  wykonanie  robót  zgodnie  z  umow�. 

Wykonawca dostarczy Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi �wiadectwa stwierdzaj�ce, 
�e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t posiadaj� wa�n� legalizacj�  i  odpowiadaj�  wymaganiom  
norm.  
 

7.2   Badania  i  pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosowa� mo�na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane  przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  
umowy / In�yniera. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca  
przedstawi  na  pi�mie  ich  wyniki, do akceptacji Zarz�dzaj�cego  realizacj� umowy / In�yniera.  

Dla  celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy              
i producenta materiałów zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 

8. OBMIARY  ROBÓT. 
     Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  z  Dokumentacj�  Projektow�  /  
Techniczn�   i  ST,  w   jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie. 
 

8.1.    Ogólne  zasady  obmiaru  robót. 
Obmiar robót ma za zadanie okre�la� faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzie� jego 

przeprowadzenia.  Roboty mo�na uzna� za wykonane pod warunkiem, �e wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  a  ich  i lo��  podaje  si�                
w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze robót  wchodz�cym  w  skład  umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera o zakresie i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedza� obmiar co najmniej o 3 dni.  Wyniki 
obmiaru s� wpisywane do ksi�gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku  wykonania  
wszystkich  robót.   Bł�dne dane zostan� poprawione wg pisemnej  instrukcji  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / 
In�yniera. 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy okre�lonymi punktami  skrajnymi  b�d�  mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłu� linii osiowej.  Je�eli szczegółowe specyfikacje techniczne wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego 
inaczej, to obj�to�ci b�d� wyliczane w [m3], jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój.   Ilo�ci, które maj� by� 
mierzone wagowo, b�d� wyra�one w tonach lub kilogramach.  
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8.2    Urz�dzenia  i  sprz�t  pomiarowy. 
Wszystkie  urz�dzenia  i  sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                               

i  dostarczone przez Wykonawc�, musz� by� zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera.   
Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca musi posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji.  Musz� one by� utrzymywane przez Wykonawc�   w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  
Robót.  

 

8.3       Czas  przeprowadzania  obmiaru. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzany z cz�stotliwo�ci� i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesi�cznych płatno�ci  na rzecz Wykonawcy, lub  w innym czasie, okre�lonym w umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawc�  i  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera.         

Obmiary b�d� tak�e przeprowadzone przed cz��ciowym i ko�cowym odbiorem robót,  a tak�e                          
w przypadku  wyst�pienia dłu�szej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� bezpo�rednio  po  ich  
wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 

9. ODBIORY  ROBÓT  I  PODSTAWY  PŁATNO�CI. 
Zasady  odbiorów  robót  i  płatno�ci  za  ich  wykonanie  okre�la  umowa. 

W  zale�no�ci  od  typu  umowy i sposobu finansowania wymagane s� odpowiednie dokumenty jakie  nale�y  
ka�dorazowo  przygotowa�  dla  uzyskania  potwierdzenia  nale�no�ci  i  jej  wypłaty. 
 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA / PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
 

10.1.   Normy  i  normatywy. 
Wszystkie roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce normami  i  normatywami.  
W wyj�tkowych przypadkach mo�na dopu�ci� stosowanie innych norm  i  przepisów  lecz  musz�  one  

by�  w  tym  miejscu  wyra�nie  okre�lone. 
Wszystkie najwa�niejsze przepisy i normy dotycz�ce danego asortymentu robót s� wyszczególnione                       

w  punkcie  10.2  oraz  w  ka�dej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 
 

10.2    Przepisy  prawne. 
Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

pa�stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s� w jakiejkolwiek sposób  zwi�zane                     
z prowadzonymi  robotami i b�dzie w  pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  i  wytycznych  w  trakcie  
realizacji  robót.  
 

Najwa�niejsze  z  nich,  to : 
• U S T A W A  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U.            

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959) – z  pó�n.  zmianami  
• USTAWA  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 80/2003)  wraz  

z  pó�niejszymi  zmianami, 
• USTAWA  o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na  �rodowisko  

z  dnia  9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
• USTAWA Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz                         

z pó�niejszymi zmianami, 
• ROZPORZ	DZENIE Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

• ROZPORZ	DZENIE  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw 
sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno – u�ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389), 
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• ROZPORZ	DZENIE Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie okre�lenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (Dz. U.  z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 08.02.1994r.  w sprawie wprowadzenia 
obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm i norm bran�owych, dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy  (Dz. U. Nr 37  Poz. 138). 

• ROZPORZ	DZENIE Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia   26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.   (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811) 

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

• USTAWA  z  dnia  28 wrze�nia 1991 r.  „O lasach”.  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) ;(Zmiany: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i  Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 110, poz. 1189  i Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. 
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 
203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492)                             
z  pó�niejszymi  zmianami. 

• ROZPORZ	DZENIE  Ministra  Ochrony  �rodowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Le�nictwa z dnia 16 sierpnia 
1999 r.  „w  sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpo�arowego lasów”  (Dz.U.99.73.824). 

 
Wykonawca b�dzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B�dzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do u�ywanych opatentowanych urz�dze lub 
metod.   Ponadto  b�dzie informował Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera o swoich działaniach                
w tym zakresie, przedstawiaj�c po�wiadczone  za  zgodno�	  z  oryginałem  kopie atestów  i  innych  
wymaganych  �wiadectw. 
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2A     SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
451-1 

Dział 45.  Budownictwo 
w  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  (PKWiU) 

Rozporz�dzenie  Rady  Ministrów 
(Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844) 

Kod  CPV 
45000000-7 

Roboty  budowlane 

 

 

SYM BOL NAZWA 
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych  i restauracyjnych obiektów budowlanych  

45212220-4 Roboty budowlane zwi�zane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  

45212221-1 Roboty budowlane zwi�zane z obiektami na terenach sportowych  

45223800-4 Monta� i wznoszenie gotowych konstrukcji  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania 
�cieków  

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg  

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj�tkiem dróg  

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45316100-6 Instalowanie urz�dze� o�wietlenia zewn�trznego  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45340000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego  

45342000-6 Wznoszenie ogrodze�  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

 
W  zakres   w/w  robót  wchodz�  nast�puj�ce  SST : 
SST :  D-M  00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
D-01.02.01. Usuni�cie drzew i krzaków 
D-01.02.02. Zdj�cie warstwy humusu i darniny 
D-01.02.03. Rozbiórka  elementów  dróg,  ogrodze� 
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D-02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
D-02.00.01. Wymagania ogólne 
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
 

D-04.00.00. PODBUDOWY 
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a 
D-04.02.01. Warstwa  ods�czaj�ca 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.06.01. Podbudowa  z  chudego  betonu 
D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 
D-04.08.06. Wyrównanie podbudowy mieszank� mineralno – bitumiczn�.  Wymagania  ogólne    
 

D-05.00.00.  NAWIERZCHNIE 
D-05.03.05.  Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego 
D-05.03.23.  Nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej 
D-05.03.26a.  Zabezpieczenie  geosiatk�  nawierzchni  asfaltowej  przed  sp�kaniami  odbitymi    
D-05.05.01.  Nawierzchnie  sportowe  syntetyczne.  Urz�dzenia sportowe 
 

D-08.03.00.  ELEMENTY  ULIC 
D-08.03.01. Betonowe  obrze�a  chodnikowe 
 

B-05.00.00. BETON 
B-05.01.00.  Betony  konstrukcyjne 
B-05.02.00.  Podbetony 
B-05.01.00.  Konstrukcje  betonowe  i  �elbetowe 
B-05.01.01.  Zbrojenie  betonu 
 
B-14.00.00.  ROBOTY  IZOLACYJNE 
B-14.01.00.  Izolacje  przeciwwodne  i  przeciwwilgociowe 
B-14.02.00.  Izolacja  przeciwwilgociowa  fundamentów  budynków  i  budowli 

 

B-16.01.00.  OGRODZENIE 
 

S-15.00.00.  ROBOTY  INSTALACYJNE.  SYSTEM  ODWODNIENIA – DRENA� 
S-15.02.00.  Instalacje  sanitarne.  Przył�cza  kanalizacji deszczowej 
 

E-16.01.00.  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE.  Energetyczne  linie  kablowe 
 

D-06.00.00. ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /  INNE 
D-06.11.00.  Roboty  porz�dkowe 
D-09.01.01.  Ziele� 
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D-M-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 
  Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 
poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru Robót, które  zostan�  wykonane                    
w  ramach  inwestycji  p.n. :   

„BUDOWA  KOMPLEKSU  BOISK  SPORTOWYCH :  WIELOFUNKCYJNEGO,  DO  PIŁKI  SIATKOWEJ  
PLA�OWEJ  ORAZ  BIE�NI  DO  SKOKU  W  DAL  WRAZ  Z  INFRASTRUKTUR�  TECHNICZN�  
(ODWODNIENIEM  i  O�WIETLENIEM  BOISK)  W  RAMACH  PROGRAMU „BUDOWA  
WIELOFUNKCYJNYCH  BOISK  SPORTOWYCH  OGÓLNIE  DOST�PNYCH  DLA  DZIECI  I  MŁODZIE�Y”  
– TEREN INWESTYCJI POŁO�ONY  NA  DZ. NR  EWID. 44/2  PRZY ULICY AKACJOWEJ (PRZY  
GIMNAZJUM PUBLICZNYM  NR 3)  W  SKAR�YSKU - KAMIENNEJ,  GMINA  SKAR�YSKO – KAMIENNA” 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje  Techniczne  stanowi�  cz���  Dokumentów  Przetargowych  oraz  Kontraktowych   i  nale�y  je  
stosowa�  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z wymienionymi Specyfikacjami  

Technicznymi  (ozn. 2 A). 
1.3.2. Niezale�nie od postanowie�  Danych  Kontraktowych normy pa�stwowe, instrukcje  i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych  b�d�  stosowane przez  Wykonawc�  w  j�zyku  polskim. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte  w  ST  wymienione poni�ej okre�lenia  nale�y rozumie�  w  ka�dym  przypadku  nast�puj�co : 
1.4.1.   Obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie� : 

a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
 b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 
 c) obiekt małej architektury. 

1.4.3. Budynku - nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.4. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale�y przez to rozumie� budynek wolno stoj�cy albo 
budynek w zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� cało��,  w którym dopuszcza si� wydzielenie nie 
wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u�ytkowego o powierzchni 
całkowitej nie  przekraczaj�cej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

1.4.5. Budowli - nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie  b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, l inie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno 
stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane  z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe 
lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod 
wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�, 

1.4.6. Obiekcie małej architektury - nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty,  a  w  szczególno�ci : 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 
b)  pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, 

�mietniki. 
1.4.7. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany niepoł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
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kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.8. Budowie - nale�y przez to rozumie� wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu,  a  tak�e  
odbudow�, rozbudow�,  nadbudow�  obiektu  budowlanego. 

1.4.9. Robotach budowlanych - nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, 
monta�u, remoncie  lub  rozbiórce  obiektu  budowlanego. 

1.4.10. Remoncie - nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji, 
przy czym dopuszcza si� stosowanie wyrobów budowlanych innych ni� u�yto w stanie pierwotnym. 

1.4.11. Urz�dzeniach budowlanych - nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem 
budowlanym, zapewniaj�ce mo�l iwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza 
i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 

1.4.12. Terenie budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane  wraz  
z  przestrzeni�  zajmowan�  przez  urz�dzenia  zaplecza  budowy. 

1.4.13. Prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - nale�y przez to rozumie� tytuł prawny 
wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.14. Pozwoleniu na budow� - nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na rozpocz�cie        
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 

1.4.15. Dokumentacji budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz  z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych  i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki           
i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metod� monta�u  - tak�e dziennik monta�u. 

1.4.16. Dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.17. Terenie zamkni�tym - nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa  w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

1.4.18. Wła�ciwym organie - nale�y przez to rozumie� organy administracji architektoniczno-budowlanej                        
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci, okre�lonej w rozdziale 8  (Ustawa – Prawo  
Budowlane). 

1.4.19. Organie samorz�du zawodowego - nale�y przez to rozumie� organy okre�lone  w ustawie z dnia                  
15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz                    
z 2003 r. Nr 124, poz.1152). 

1.4.20. Obszarze oddziaływania obiektu - nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

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

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

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

1.4.24. Droga  le�na – wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  do  ruchu  
pieszych,  wraz  z  le��cymi  w  ci�gu  drogi  mijankami,  składnicami  przyzr�bowymi  oraz  technicznymi  
urz�dzeniami  słu��cymi  organizacji  i  zabezpieczeniu  ruchu  i  technologii  prac  le�nych. 

1.4.25. Droga  le�na  wewn�trzzakładowa – droga  nie publiczna,  słu��ca  wył�cznie  potrzebom  gospodarki  
le�nej ;  na  drogi  te  nie  dopuszcza  si�  ruchu  publicznego. 

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



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

28 

1.4.27. Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej  pomi�dzy  Zarz�dzaj�cym  
realizacj�  umowy / In�ynierem  Projektu,  Wykonawc�  i  projektantem.   

1.4.28. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.29. In�ynier budowy / Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy - osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego / 

Inwestora, upowa�niona do kierowania Robotami i do wyst�powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  
Kontraktu. 

1.4.30. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i  pasami  
dziel�cymi  jezdnie. 

1.4.31. Konstrukcja nawierzchni - układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich  poł�czenia. 
1.4.32. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi   i  skarpami  rowów. 
1.4.33. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.34. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera  rejestr z po-

numerowanymi stronami słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegaj�  potwierdzeniu  
przez  In�yniera .  

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

1.4.36. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow�  / 
Techniczn� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / 
In�yniera. 

1.4.37. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na 
podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu                            
i czynników atmosferycznych. 

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

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

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

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

  f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a.  Mo�e  
zawiera�  warstw�  mrozoochronn�,  ods�czaj�c�  lub  odcinaj�c�. 

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed  
skutkami  działania  mrozu. 

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

  i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 
1.4.38. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju  w  osi  drogi  lub  

obiektu  mostowego. 
1.4.39. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  ruchu  

publicznego  na  okres  budowy. 
1.4.40. Odpowiednia (bliska) zgodno�	 - zgodno�� wykonywanych Robót  z dopuszczonymi tolerancjami, a je�l i 

przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  
danego  rodzaju  Robót  budowlanych. 

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

1.4.42. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów, umieszczenia 
urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie  do  bocznego  
oparcia  konstrukcji  nawierzchni. 

1.4.43. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 
1.4.44. Podło�e ulepszone - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w celu 

umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.45. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy 

/ In�yniera, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych                           
z prowadzeniem budowy. 

1.4.46. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.47. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego 
poł�czenia. 

1.4.48. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.49. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie  w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.50. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, ruroci�g itp. 

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

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

1.4.53. Rozpi�to�	 teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła mostowego. 
1.4.54. Szeroko�	 u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mostowych z wył�czeniem konstrukcji przy 
jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.55. �lepy Kosztorys - wykaz Robót  z  podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej  ich  
wykonania. 

1.4.56. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 
technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. 
Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu Robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz 
ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.57. Teren  budowy – teren  na  którym  znajduje  si�  przedmiotowa  inwestycja  budowlana. 
1.4.58. Budowla  ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów  

przemysłowych,  spełniaj�ca  warunki  stateczno�ci  i  odwodnienia. 
1.4.59. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona  wg  

wzoru : 
 
gdzie : 

Pd  - g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  zag�szczonego  gruntu, [Mg/m3]. 
Pds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona                

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słu��ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  
w  robotach  ziemnych, badana zgodnie  z  norm�    BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

ds

d
d P

P
I =
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1.4.59. Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych,     

okre�lona wg wzoru :                         
gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

 d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
1.4.60. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu                          

w  optymalnej  wilgotno�ci  kruszywa  o  wła�ciwie  dobranym  uziarnieniu. 
1.4.61. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze sob�  trwale  w  fazie  produkcji. 
1.4.62. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dwustronnie 

ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.63. Zastosowanie  geosyntetyków – przyj�ta  konstrukcja  obiektu  z  zastosowaniem  materiałów  

geosyntetycznych  o  parametrach  technicznych  przyj�tych  w  opracowanym  projekcie  (nie  mniejszych  
lub  równowa�nych) – zgodnie  z  zaleceniami  danego  producenta.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  z Dokumentacj�  
Projektow� / Techniczn�, ST  i  poleceniami  In�yniera / Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy. 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
  Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w  Danych Kontraktowych przeka�e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, lokalizacj�  i  współrz�dne punktów głównych 
trasy oraz reperów, 
  Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa  komplety  ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� 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 / Techniczna 
Dokumentacja Projektowa / Techniczna  b�dzie  zawiera� ni�ej  wymienione dokumenty: 
Cz.  I  Przedmiotowy  zakres  dotycz�cy  inwestycji  budowlanej – zagospodarowanie  terenu, 
Cz. II Konstrukcyjna – przedmiotowy  zakres  dotycz�cy  inwestycji  budowlanej – rozwi�zania techniczne. 

Dokumentacja Techniczna zawieraj�ca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do realizacji 
Kontraktu b�dzie udost�pniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert   w  siedzibie  Inwestora. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiaj�cego jeden egzemplarz Dokumentacji  
Projektowej  /  Technicznej  dotycz�cej  przedmiotowej  inwestycji  budowlanej. 
  

 Wykaz Dokumentacji Projektowej / Technicznej, któr� Wykonawca opracuje  w  ramach  Ceny  
Kontraktowej : 
Wykonawca  zobowi�zany  jest  w  cenie  umowy  (bezpłatnie)  opracowa�  dokumentacj�  dla; 

1. Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  Robót, 
2. Projekt  organizacji  i  harmonogram  Robót, 
3. Projekt  placów  budowy,  wzgl�dnie  zaplecza  technicznego  dla  przedmiotowej  inwestycji, 
4. Inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  wykonanych Robót. 

 

1.5.3.  Zgodno�	 Robót z Dokumentacj� Projektow� / Techniczn�  i  ST 
  Dokumentacja Projektowa / Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiaj�cego / Inwestora  dla  Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu,  a  wymagania wyszczególnione                   
w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
  Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera / Zamawiaj�cego, który dokona odpowiednich  zmian  lub  
poprawek. 
  W  przypadku  rozbie�no�ci  opis  wymiarów  wa�niejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 
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  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  b�d�  zgodne  z  Dokumentacj�  Projektow�  / 
Techniczn�  i  ST. 
  Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej / Technicznej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 
budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno��  z okre�lonymi wymaganiami, a  rozrzuty  tych  cech  nie  
mog�  przekracza�  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  
  W przypadku, gdy materiały lub  Roboty  nie  b�d�  w  pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� / Techniczn� 
lub ST, i  wpłynie to na niezadowalaj�c�  jako��  elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie  zast�pione  
innymi,  a  Roboty  rozebrane  b�d�  na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
  Wykonawca jest zobowi�zany do zorganizowania placu budowy  
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót. 
  Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  umowy / In�ynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.   W zale�no�ci od potrzeb i post�pu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. 
  W czasie wykonywania Robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób 
bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera. 
  Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem  w sposób uzgodniony 
z Zamawiaj�cym / In�ynierem  Projektu oraz  przez  umieszczenie, w  miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 
In�yniera Projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera.   Tablice  informacyjne  
b�d�  utrzymywane  przez  Wykonawc� w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót. 
  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen� 
Kontraktow�. 
  Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a� 
do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

1.5.6. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 
   Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego.  
W okresie trwania  przedmiotowej  inwestycji  i  wyka�czania  Robót  Wykonawca  b�dzie : 
 a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
 b) podejmowa�  wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla 
osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych     
w nast�pstwie jego sposobu działania.  

             Stosuj�c  si�  do  tych  wymaga� b�dzie  miał  szczególny  wzgl�d  na : 
   1) Lokalizacj�  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i dróg  dojazdowych. 
   2) �rodki  ostro�no�ci  i  zabezpieczenia  przed : 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   mo�l iwo�ci�  powstania  po�aru. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpo�arowa 
   Z  uwagi  na  specyfik�  terenu Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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   Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                         
i  zabezpieczone  przed  dost�pem  osób  trzecich. 
   Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako  rezultat  
realizacji  Robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
   Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
   Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
   Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 
   Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich szkodliwo�� 
zanika  (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 
wbudowania.  Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych 
materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej,  a  tak�e  od  Zamawiaj�cego. 
   Je�eli  Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a ich u�ycie 
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 
 

1.5.9.   Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
   Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 

1.5.10.  Ograniczenie obci��e osi pojazdów 
   Pojazdy lub ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony 
fragment budowy i Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich Robót  w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera 

 

1.5.11.  Bezpieczestwo i higiena pracy 
   Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy.  W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
   Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t                     
i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa publicznego. 
   Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie Robót 
   Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do Robót 
od Daty Rozpocz�cia  do  daty wydania Potwierdzenia Zako�czenia przez In�yniera  /  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  
umowy. 
   Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu ostatecznego odbioru.  Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do 
mo mentu odbioru ostatecznego. 
   Je�li  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera / Zarz�dzaj�cego  
realizacj�  umowy / Zamawiaj�cego - powinien rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.13 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
   Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane  z  Robotami  i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów  i  wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
       Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie 
informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 
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1.5.14 Równowa�no�	 norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia� maj� materiały, 

sprz�t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej.   W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do 
konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce zasadniczo 
równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera.   Ró�nice pomi�dzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc�                     
i przedło�one In�ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat� oczekiwanego przez Wykonawc� zatwierdzenia ich 
przez Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / In�yniera.  

W przypadku kiedy In�ynier / Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy stwierdzi, �e zaproponowane zmiany nie 
zapewniaj� zasadniczo równego lub wy�szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje  si�  do  norm  
powołanych  w  dokumentach.  

 

2. MATERIAŁY 
2.1. �ródła uzyskania materiałów 

   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez In�yniera. 
   Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały              
z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
   Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane                     
z dopuszczonego �ródła  w  sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
   Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów             
z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany 
dostarczy� Zarz�dzaj�cemu  realizacj�  umowy / In�ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
�ródła. 
   Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów                     
z jakiegokolwiek �ródła. 
   Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane               
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
   Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane                 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót. 
   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� Kontraktu lub 
wskaza� In�yniera. 
   Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów 
w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione   w Kontrakcie. 
   Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
   Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umowy / 
In�yniera w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych  z wymaganiami.   Próbki materiałów 
mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci.    Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej 
partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
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   W przypadku, gdy In�ynier / Zarz�dzaj�cy  realizacj�  umowy b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� 
zachowane nast�puj�ce warunki: 
a) In�ynier  b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) In�ynier  b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
    Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu Budowy, b�d� 
zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera.  Je�li  In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do 
innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez 
In�yniera. 
    Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako��  i wła�ciwo�� do Robót i były dost�pne do 
kontroli przez  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
    Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy  w miejscach uzgodnionych   
z In�ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Je�li  Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�l iwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed u�yciem materiału, albo   w  okresie dłu�szym, je�li  b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez 
In�yniera. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera. 
 

3. SPRZ�T 
    Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy                      
i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów  i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera,;   w przypadku braku ustale� w takich 
dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 
    Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi              
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
    Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany   w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego 
u�ytkowania. 
    Wykonawca dostarczy Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Je�eli Dokumentacja Projektowa / Techniczna lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� 
przed u�yciem sprz�tu.   Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
    Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan�  przez  In�yniera  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  Robót. 
 

4. TRANSPORT 
    Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych obci��e� na o� przy transporcie materiałów/ sprz�tu na                   
i z terenu Robót. 
    Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
    Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi                       
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

35 

    Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi                           
w Dokumentacji Projektowej / Technicznej ST i wskazaniami In�yniera  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
    �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� u�yte przez 
Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
    Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako�� zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej / Technicznej lub 
przekazanymi na pi�mie przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
    Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  i wyznaczaniu Robót 
zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
    Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
    Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak�e w normach i wytycznych.   
Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów  i Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce  przy  
produkcji  i  przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z  przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
    Polecenia  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera  b�d�  wykonywane  nie  pó�niej  ni� w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót.   Skutki  finansowe  z  tego  
tytułu  ponosi  Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

    Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zarz�dzaj�cemu realizacj� 
umowy / In�ynierowi programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
mo�l iwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
ST oraz poleceniami   i ustaleniami  przekazanymi  przez  In�yniera. 
  Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 

(a) cz��� ogóln� opisuj�c� : 
• organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych Robót, 
• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
• sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób  i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi. 

(b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót : 
• wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
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• rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
• sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotl iwo��, pobieranie próbek, legalizacja                             

i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób  post�powania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadaj�cymi  wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 
    Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� 
jako�� Robót. 
    Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót  i  jako�ci  materiałów.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie  i wszystkie urz�dzenia niezb�dne 
do pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót. 
    Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier mo�e za��da� od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
    Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  / Technicznej             
i  ST. 
    Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach  i  wytycznych.   
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier  ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny,  aby  zapewni�  
wykonanie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem. 
    Wykonawca dostarczy Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane 
urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
    In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
    In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych 
urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.    
    Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�,  In�ynier natychmiast 
wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów  i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 
laboratorium  Wykonawcy zostan� usuni�te  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jako��  tych  materiałów. 
    Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie  próbek 
     Próbki b�d� pobierane losowo.  Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 
wytypowane do bada�. 
    Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier  b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału  w pobieraniu próbek. 
    Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� 
w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone                   
z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ;                  
w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiaj�cy. 
    Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera.  Próbki 
dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio  opisane  i  oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
    Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
    Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 
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6.5. Raporty z bada 
    Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej 
jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
   Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania  prowadzone  przez  In�yniera 
    Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
    In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� 
zgodno�� materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
    In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt.   
Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci  Wykonawcy lub zleci 
niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i Robót  z  Dokumentacj�  Projektow� i ST.   W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez 
Wykonawc�. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj� : 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno��  z  kryteriami technicznymi okre�lonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj�  zgodno�ci lub  certyfikat  zgodno�ci  z : 

• Polsk� Norm� lub  
• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te 

certyfikacj�  okre�lon�  w pkt 1. i  które  spełniaj�  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do 
Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
    Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� 
In�ynierowi. 
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy  (patrz  tak�e  pkt. 2.4. – ogólna  specyfikacja) 
    Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  i  Wykonawc�              
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
    Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
    Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego.  Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� 
technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
    Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 
Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach, 
- uwagi i polecenia  In�yniera, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych  i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w Dokumentacji Projektowej / 

Technicznej 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�                          

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

    Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one 
Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi do ustosunkowania  si�. 
    Decyzje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca  podpisuje  
z  zaznaczeniem  ich  przyj�cia  lub  zaj�ciem  stanowiska. 
    Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera do 
ustosunkowania si�.  Projektant nie jest jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� 
Wykonawcy Robót. 
(2) Rejestr  Obmiarów  
    Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego  z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w Kosztorysie                         
i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone  w formie uzgodnionej                         
w programie zapewnienia jako�ci.   Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru Robót.   Winny by� udost�pnione na 
ka�de �yczenie  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy   (patrz  tak�e  – ogólna  specyfikacja techniczna) 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty : 

a) pozwolenie na realizacj� przedmiotowego  zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f)  korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
    Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
    Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w  formie  
przewidzianej  prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera                    
i  przedstawiane  do  wgl�du  na  �yczenie  Zamawiaj�cego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

    Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie   z  Dokumentacj�  Projektow�  
/ Techniczn�  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzanych  Robót                       
i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Rejestru Obmiarów .  
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 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. 
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
    Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc�  i  In�yniera. 
 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów 
    Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii 
osiowej. 
    Je�li  Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych Robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� 
wyliczone  w  m3  jako  długo��  pomno�ona  przez  �redni  przekrój. 
    Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie   z  wymaganiami  
Specyfikacji  Technicznych. 
 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
    Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane  przez  
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
    Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�.  Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
    Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie,   w całym okresie 
trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych.  B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c  w  sposób  ci�gły  zachowanie  
dokładno�ci  wg  norm  zatwierdzonych  przez  In�yniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
    Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  a  tak�e                
w  przypadku  wyst�powania  dłu�szej  przerwy  w  Robotach. 
    Obmiar  Robót  zanikaj�cych  przeprowadza  si�  w  czasie  ich  wykonywania. 
Obmiar  Robót  podlegaj�cych  zakryciu  przeprowadza  si�  przed  ich  zakryciem. 
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały                             
i jednoznaczny. 
    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.   W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 
oddzielnego zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  z  Zarz�dzaj�cym realizacja 
umowy / In�ynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru : 
   a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
   b) odbiorowi cz��ciowemu, 
   c) odbiorowi ostatecznemu, 
   d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
    Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci  i jako�ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
    Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 
    Odbioru  Robót  dokonuje  Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier. 
Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In�yniera.  Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia  o tym fakcie  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
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    Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet 
wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór cz��ciowy 
    Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru cz��ciowego Robót 
dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje  Zarz�dzaj�cy realizacj� 
umowy / In�ynier. 
 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 
jako�ci i warto�ci. 
    Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie  Zarz�dzaj�cego realizacj� 
umowy / In�yniera. 
    Odbiór ostateczny Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera zako�czenia Robót  i  przyj�cia  dokumentów,                   
o  których  mowa   w  pkt.  8.3.1. 
    Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego  w obecno�ci  In�yniera                 
i  Wykonawcy.   Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania  Robót  z  Dokumentacj�  Projektow�  i  ST. 
    W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych  w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniaj�cych  i  Robót  
poprawkowych. 
    W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych   w  warstwie 
�cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej / Technicznej i ST  z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 
pomniejszon� warto�� wykonywanych Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych   w  Dokumentach  Kontraktowych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
    Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi�zany  przygotowa�  nast�puj�ce  dokumenty : 
1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� / Techniczn� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li  została 

sporz�dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne  (podstawowe  z  Kontraktu i ew. uzupełniaj�ce  lub  zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki  Budowy  i  Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej  

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 
9. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót (oraz sieci uzbrojenia terenu). 
10.  Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

    W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
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    Wszystkie zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg  wzoru  
ustalonego  przez  Zamawiaj�cego. 
    Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniaj�cych  wyznaczy  komisja. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych  z usuni�ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z  uwzgl�dnieniem  zasad  
opisanych  w  punkcie 8.3.  „Odbiór ostateczny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�  
ustalon�  dla danej  pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana 
przez Wykonawc� w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej                
i  w  Dokumentacji  Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót b�d� obejmowa� : 

- Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami 
- Warto�� zu�ytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu  

na Teren Budowy. 
- Warto�� pracy Sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami 
- Koszty po�rednie,  zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
Koszt dostosowania si� do wymaga� Warunków Kontraktu i Wymaga� Ogólnych zawartych                      

w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumentach,  a  nie  
wyszczególnione  w  kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

(a) Opracowanie (oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami) Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In�ynierowi  i wprowadzaniem dalszych zmian                     
i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu. 
(c) Opłaty / dzier�awy terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowa� i drena�u.  
(f) Tymczasowa przebudowa urz�dze� obcych. 

 

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa�  pionowych, poziomych, 

barier i �wiateł. 
(b) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

 

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
[1] Wytyczne zlecania w ramach po�yczek z Mi�dzynarodowego Banku Odbudowy  i Rozwoju i kredytów 

Mi�dzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, stycze� 1995 r.  
[2] Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót - Mniejsze Kontrakty, Bank �wiatowy, stycze� 

1995  
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)                                  

z  pó�niejszymi  zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163                           

z pó�niejszymi zmianami). 
[5] Warunki  Kontraktu. 
[6] Dane  Kontraktowe. 
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OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI,  CZERWIEC  2009 r. 
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D-01.00.00.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01.  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO�CIOWYCH 
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania               
i odbioru robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy i jej punktów wysoko�ciowych. 

Odtworzenie  dotyczy  tak�e  granic  działek  Zamawiaj�cego  (Inwestora)  w  celu  poprawnego  
usytuowania  i  wyznaczenia  w  terenie  projektowanych  obiektów. 

1.1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   

i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.1.2. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych                           
z wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy  oraz  
poło�enia  obiektów in�ynierskich zgodnie  z  dokumentacj�  techniczn�. 

1.1.3. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
W  zakres  robót  pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych  wchodz� : 

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy  i  punktów  
wysoko�ciowych, 

(b) uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami  (wyznaczenie osi), 
(c) wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysoko�ciowych  (reperów roboczych),  
(d) wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych, 
(e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w  sposób  

ułatwiaj�cy  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie. 
(f) Okre�lenia  podstawowe : 

1.1.4. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty  kierunkowe  oraz  pocz�tkowy  i  ko�cowy  
punkt  trasy. 

1.1.5. Pozostałe  okre�lenia  podstawowe  s�  zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami   
oraz  z  definicjami podanymi  w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.2. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
        Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  D-M-00.00.00. 
"Wymagania  ogólne"  (pkt  2). 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania trasy, 

powinny  mie�  �rednic�  od  0,15  do  0,20 m  i  długo��  od  1,5  do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m                       

i długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm                         
i  długo�ci  od 0,04  do 0,05 m. 

"�wiadki"  powinny  mie�  długo��  około  0,50 m  i  przekrój  prostok�tny. 
 

3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprz�t pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
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• teodolity  lub  tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• ta�my stalowe, szpilki. 

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

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt 4). 
4.2. Transport sprz�tu i materiałów 

Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 
 

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. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK   (od 1 do 7). 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego / Inwestora dane 

zawieraj�ce lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia                    

i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje                      

i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera                              

o wszelkich bł�dach wykrytych  w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   Bł�dy te  
powinny  by�  usuni�te  na  koszt  Zamawiaj�cego. 

Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s� zgodne                  
z rzeczywistymi rz�dnymi terenu.  Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od 
rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym Zarz�dzaj�cego realizacj� 
umowy / In�yniera.   Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem 
odpowiedniej decyzji przez In�yniera.  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych  w dokumentacji projektowej 
i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, zostan� wykonane na 
koszt Zamawiaj�cego.  Zaniechanie powiadomienia  In�yniera  oznacza, �e roboty dodatkowe  w  takim przypadku 
obci��� Wykonawc�. 

Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zarz�dzaj�cego realizacja umowy / In�yniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone                       
w oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk�  i poło�enie tych punktów.   Forma                
i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze�  w czasie 
trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez Wykonawc� 
�wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do obowi�zków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w sposób trwały, przy 

u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów pomocniczych, poło�onych poza 
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granic� robót ziemnych. Maksymalna odległo�� pomi�dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo�e 
przekracza� 500 m. 

Wykonawca powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu� osi trasy drogowej, 
a tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim. 

Maksymalna odległo�� mi�dzy reperami roboczymi wzdłu� trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosi� 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by� odpowiednio zmniejszona, zale�nie od 
jego konfiguracji. 

Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej                           
i obiektów towarzysz�cych.  Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, istniej�cych 
budowlach wzdłu� trasy drogowej.  O ile brak takich punktów, repery robocze nale�y zało�y� w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych  w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, 
zaakceptowany przez In�yniera. 

Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km. stosuj�c niwelacj� podwójn�   w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. 

Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne                            
i jednoznaczne okre�lenie nazwy repera i jego rz�dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy / zaprojektowanych obiektów nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� / 

techniczn� oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej  w  dokumentacji  projektowej. 

O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci zale�nej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej nie co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg.  Rz�dne niwelety 
punktów osi trasy nale�y wyznaczy�  z dokładno�ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych                  
w dokumentacji projektowej / technicznej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2.  Usuni�cie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi  palami  po  obu  stronach  
osi,  umieszczonych  poza  granic�  robót.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz w miejscach 
wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót    i   w   miejscach  zaakceptowanych  przez  
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 

Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy.  
Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr oraz wykopów gł�bszych           
ni� 1 metr.  Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej.  Odległo�� ta co najmniej powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�l iwia� wykonanie nasypów i wykopów                                  
o kształcie zgodnym z dokumentacj� projektow� / techniczn�. 

 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 
2.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 6). 
2.2.  Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y 
prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie                    
z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  5.4. 
 

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). 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk�  obmiarow�  jest   km  (kilometr)  odtworzonej  trasy  w  terenie. 
Jednostk�  obmiarow�  zaprojektowanych obiektów  jest   powierzchnia  ha  (hektar)  w granicach terenu  
opracowania  przyj�tych  w  dokumentacji  projektowej / technicznej. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 8). 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie / wyznaczeniem zaprojektowanych obiektów  
nast�puje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu z  kontroli  geodezyjnej,  
które  Wykonawca  przedkłada zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy /  In�ynierowi. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO�CI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

          Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km  (1 ha)  wykonania  robót  obejmuje : 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych zaprojektowanych obiektów oraz punktów 

wysoko�ciowych, 
• uzupełnienie osi trasy / zaprojektowanych obiektów dodatkowymi  punktami, 
• wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysoko�ciowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oznakowanie ułatwiaj�ce  

odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
[1] Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji  i Kartografii, Warszawa 1979. 
[3] Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4] Instrukcja Techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.02.01. USUNI�CIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem  niniejszej ST s�  wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem 
drzew i krzewów. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi� wymagania dotycz�ce robót zwi�zanych                             

z usuni�ciem drzew, krzaków, wywozem dr�gowizny, karpiny i gał�zi oraz z oczyszczeniem terenu po 
wykonanych robotach, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� / Techniczn�. 

1.4. Okre�lenie podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi  polskimi normami                        

i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt.1.5). 
 

2. MATERIAŁY 
Nie  wyst�puj�. 
 

3. SPRZ�T 
3.1.  Wymagania ogólne  

Wymagania  ogólne  dla  sprz�tu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 3). 
3.2. Sprz�t do karczowania drzew 

Do wykonania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew nale�y stosowa� :  
• piły mechaniczne 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego 
• koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych  z wyr�bem drzew. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania  ogólne  dla  transportu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 4).  
4.2. Transport dłu�yc, karpiny i gał�zi 

Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiaj�ce warto�� jako materiał budowlany powinny by� transportowane  w sposób nie powoduj�cy ich 
uszkodze� (np. na przyczepach dłu�ycowych). 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
 

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). 
Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzewów obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza plac budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu. 

Teren dla potrzeb przedmiotowej inwestycji budowlanej  (w pasie robót ziemnych,  w miejscach dokopów 
oraz w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej / Technicznej)  powinien  by�  oczyszczony                       
z drzew  i  krzewów. 
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W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren 
nale�y całkowicie oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� korzenie, tak aby wykluczy� wyst�powanie 
cz��ci ro�linnych w gruntach wbudowanych  w nasyp. 

W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby �adne cz��ci ro�linne nie znajdowały si� na 
gł�boko�ci do 60 cm poni�ej  niwelety  robót  ziemnych  i  linii  skarp  nasypu. 

Ro�linno�� istniej�ca w pasie Robót, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� przez Wykonawc� 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�l inno��, która ma by� zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by� ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze / Zamawiaj�cego. 

 

5.2. Usuni�cie drzew i krzewów 
Wszystkie pnie drzew znajduj�cych si� w pasie robót ziemnych a przeznaczone do usuni�cia powinny by� 
wykarczowane za wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków: 

(a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza ni� 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu w tym miejscu 
znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy 
nasypu.   Pnie pozostawione pod nasypami powinny by� �ci�te nie wy�ej ni� 10 cm ponad powierzchni� 
terenu.  Powy�sze odst�pstwo od ogólnej zasady, wymagaj�cej karczowania pni, nie ma zastosowania 
je�eli przewidziano stopniowanie powierzchni  terenu  pod  podstaw�  nasypu. 

(b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem.  W tym przypadku pnie powinny by� 
�ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny by� wypełnione gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zag�szczone, zgodnie z wymogami zawartymi w PN-S-02205.   Doły w obr�bie 
przewidywanych wykopów nale�y tymczasowo zabezpieczy� przed gromadzeniem si� w nich wody. 

Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj�ce warto�� jako 
materiał budowlany nie utraciły tej własno�ci w czasie robót. 

Młode drzewa i inne ro�l iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wykopane z du�� 
ostro�no�ci�, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a nast�pnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 6). 
6.2. Kontrola jako�ci wykonania karczowania 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci, wykarczowania  
korzeni  i  zasypania  dołów.  

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone                        
w  rozdziale  D-02.00.00. "Roboty ziemne". 
 

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 

Jednostk�  obmiarow�  robót  zwi�zanych  z  usuni�ciem  drzew  i  krzewów  jest : 
dla drzew   1 sztuka 
dla krzewów   1 ha 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt. 8). 
Roboty zwi�zane z karczowaniem drzew podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i  ulegaj�cych  zakryciu. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatno��  nale�y  przyjmowa�  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  według  pkt 7. 
 Cena  wykonania  robót  obejmuje: 

• wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
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• wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor� drzewn�, 
wzgl�dnie spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu, 

• zasypanie dołów, 
• uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

             Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Nie  wyst�puj�. 
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D - 01.00.00.   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
D - 01.02.02.   ZDJ�CIE  WARSTWY  HUMUSU  I  DARNINY 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania              
i odbioru robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze zdj�ciem 
warstwy humusu  wykonywanych w ramach robót przygotowawczych zgodnie z  dokumentacj�  projektow� / 
techniczn�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi norma mi  oraz             

z  definicjami  podanymi  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne  wymagania  dotycz�ce robót  podano  w  ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY 
Nie  wyst�puj�. 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne  wymagania  dotycz�ce sprz�tu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 3). 
3.2. Sprz�t do zdj�cia humusu i darniny 

Do wykonania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy humusu  (i darniny) nale�y stosowa� : 
• łopaty, szpadle i inny sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprz�tem zmechanizowanym nie jest mo�liwe, 
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo�� wymagaj�c� 

zastosowania takiego sprz�tu, 
• spycharki, 
• równiarki. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce  transportu  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt  4). 
4.2. Transport humusu i darniny 

Humus (i darnin�) nale�y przemieszcza� z zastosowaniem taczek, albo przewozi� transportem 
samochodowym.  Wybór �rodka transportu zale�y od odległo�ci, warunków lokalnych  i  przeznaczenia  humusu. 
 

5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 5). 
Teren pod budow� przedmiotowego zamierzenia budowlanego  w  pasie  Robót,  w miejscach okopów             

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by� oczyszczony  z  humusu  (i darniny). 
5.2. Zdj�cie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno�ci okre�lonych w dokumentacji 
projektowej / technicznej.   Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by� wykonane zgodnie z ustaleniami 
ST lub wskazaniami  Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 

Humus nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych.  W wyj�tkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego wykonania robót, wzgl�dnie mo�e 
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stanowi� zagro�enie dla bezpiecze�stwa robót (zmienna grubo�� warstwy humusu, s�siedztwo budowli), nale�y 
dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
okre�lonych w dokumentacji projektowej / technicznej  lub  wskazanych  przez In�yniera / Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy. 

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, wysoko�ci nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej / 
technicznej, ST lub wskazana przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, według faktycznego stanu 
wyst�powania.   Stan faktyczny b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem 
warstwy humusu. 

Zdj�ty humus nale�y składowa� w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny by� 
przez Wykonawc� tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem 
przez pojazdy. Nie nale�y zdejmowa� humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby 
unikn�� zanieczyszczenia glin� lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdj�cie darniny 
     Je�eli powierzchnia terenu w obr�bie pasa Robót  przeznaczonego  dla  przedmiotowej  inwestycji jest 
pokryta darnin�, darnin� nale�y zdj�� w sposób, który nie spowoduje jej uszkodze� i przechowywa�                             
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
    Wysokie trawy powinny by� skoszone przed zdj�ciem darniny. Darnin� nale�y ci��  w regularne, 
prostok�tne pasy o szeroko�ci około 0,30 metra lub w kwadraty o długo�ci boku około 0,30 metra.  Grubo�� 
darniny powinna wynosi� od 0,05 do 0,10 metra. 
    Nale�y d��y� do jak najszybszego u�ycia pozyskanej darniny. Je�eli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi by� składowana, to  zaleca si� jej rozło�enie na gruncie rodzimym. Je�eli brak miejsca na 
takie rozło�enie darniny, to nale�y j� magazynowa�  w regularnych pryzmach.   W porze rozwoju ro�lin darnin� 
nale�y składowa� w warstwach traw� do dołu.   W pozostałym okresie darnin� nale�y składowa� warstwami na 
przemian traw� do góry i traw� do dołu.  Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza�                              
4  tygodni. 

     Darnin� nie nadaj�c� si� do powtórnego wykorzystania nale�y usun�� mechanicznie, z  zastosowaniem  
równiarek  lub  spycharek  i  przewie��  na  miejsce  wskazane  przez  In�yniera. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 6). 
6.2. Kontrola usuni�cia humusu i darniny 

Sprawdzenie  jako�ci  robót  polega  na  wizualnej  ocenie kompletno�ci usuni�cia humusu i darniny 
 

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 

Jednostk�  obmiarow�  jest  m2  (metr kwadratowy)  zdj�tej  warstwy  humusu  i  darniny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 8). 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2  wykonania  robót  obejmuje : 

• zdj�cie humusu wraz z hałdowaniem  w  pryzmy  wzdłu�  drogi / obiektu lub odwiezieniem  na  odkład  
na  odl. do 9 km, wraz  z  kosztem utylizacji,, 

• zdj�cie  darniny  z  odwiezieniem  i  składowaniem  jej  w  regularnych  pryzmach. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Nie  wyst�puj�. 
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D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.02.03. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG,  OGRODZE� 
 

1.  WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania             
i odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg  / ogrodze�. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych                              
z rozbiórk�  elementów  drogi / koliduj�cych  linii  ogrodze�  działek na któr� Wykonawca sporz�dzi dokumentacj� 
inwentaryzacyjn� : 

• nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, �wirowych, betonowych, betonowych płyt drogowych, 
• podbudowy z kruszywa łamanego, 
• elementów  ogrodzenia, 
• transport materiałów z rozbiórki. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi norma mi oraz                

z  definicjami  podanymi  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" (pkt 2). 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 3). 
3.2. Sprz�t do rozbiórki 

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

• spycharki, 
• taczki, 
• ładowarki, 
• �urawie samochodowe, 
• samochody ci��arowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• koparki. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce  transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 4). 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał  z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu  (z  uwzgl�dnieniem  wymaga�  
dotycz�cych  transportu  materiałów  i  zawartych  w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

            Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 5). 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów przedmiotowego obiektu obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST lub wskazanych przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, na które Wykonawca powinien sporz�dzi� dokumentacj� 
inwentaryzacyjn�,  w której zostanie okre�lony przewidziany odzysk materiałów. 

Je�li  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Zarz�dzaj�cy 
realizacj� umowy / In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
okre�lony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w ST lub przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 

Wszystkie elementy mo�l iwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania 
zb�dnych uszkodze�.  O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinien on przewie�� je na 
miejsce okre�lone w ST lub wskazane przez In�yniera 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST staj� si� własno�ci� Wykonawcy. powinny by� usuni�te z terenu 
budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajduj�ce si� w miejscach, gdzie zgodnie                           
z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo zabezpieczone.                  
W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie  z wymaganiami okre�lonymi                               
w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne". 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" (pkt 6). 
6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni, ogrodze� 

powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone  w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
 

7. OBMIAR ROBOT 
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 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze� jest:  
• dla  nawierzchni, podbudów – m2 (metr kwadratowy), 
• dla ogrodze� – mb  (metr bie��cy)  lub  1 element 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 8). 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:  
(a) dla rozbiórki warstw nawierzchni, podbudów: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie podbudowy, nawierzchni, 
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• ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u�ycia,                        
z uło�eniem na poboczu, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadaj�cych si� do ponownego wbudowania na 
składowisko  (odl. do 9 km), wraz z kosztem utylizacji, 

• wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki,  
(b) dla rozbiórki ogrodze� : 

• wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
• odkopanie elementów, 
• rozebranie elementów, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadaj�cych si� do ponownego wbudowania na 

składowisko (odl. do 9 km), wraz z kosztem utylizacji, 
• wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki, 
• zmagazynowanie materiałów z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce, 
• zasypanie wykopów gruntem i zag�szczenie, 
• ponowne  odtworzenie  ogrodzenia  (przestawienie)  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiaj�cego / 

Inwestora, 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

[7] PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
[8] PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[9] PN-D-96002   Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
[10]PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego stosowania. 
[11] PN-H-74220   Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego  
                               przeznaczenia. 
[12]PN-H-93401   Stal walcowana.  K�towniki równoramienne. 
[13]PN-H-93402   K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor�co 
[14]BN-87/5028-12 Gwo�dzie budowlane. Gwo�dzie z trzpieniem gładkim, okr�głym  
                                i kwadratowym. 
[15]BN-77/8931-12  Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
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D-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE 
D-02.00.01   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

               Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  i  odbioru  
liniowych  robót  ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
              Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
             Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i zwi�zanych                                       
z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj� zgodnie z dokumentacj� techniczn�: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) budow� nasypów drogowych, 
c) odwóz ziemi na odkład. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.01. Budowla ziemna.- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 
1.4.02. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i  skarpami 

rowów. 
1.4.03. Wysoko�	 nasypu lub gł�boko�	 wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.04. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m. 
1.4.05. Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.06. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m. 
1.4.07. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 
1.4.08. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach  od 1  do 3 m. 
1.4.09. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 
1.4.10. Grunt skalisty – dziewiczy, monolityczny lub rozkruszony grunt  w nienaruszonym stanie, którego 

próbki nie wykazuj� �adnych zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod wpływem wody 
destylowanej, a ich wytrzymało�� na �ciskanie Rm jest ponad 0,2 wymaga u�ycia materiałów 
wybuchowych lub narz�dzi pneumatycznych albo hydraulicznych do odspojenia. MPa; 

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

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót 
drogowych. 

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

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

                      gdzie: 
Pd  - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, [Mg/m3]. 
Pds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie  z norm� BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

ds

d
d P

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

gdzie: 

d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi norma mi  i  z  definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

        Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
"Wymagania  ogólne"  (pkt 2). 

2.2. Podział gruntów 
            Podstaw� podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre�lono przeci�tne warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów i materiałów 
w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
             Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 2. 
Podział gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01. (pkt 2). 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
            Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane                               
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by� wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych   i za zezwoleniem Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy / In�yniera. 
           Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci robót 
ziemnych, zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza teren Budowy  z przeznaczeniem innym 
ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia 
równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy / In�yniera. 
        Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okre�lone w ST D02.03.01, pkt 2.4, powinny by� 
wywiezione przez Wykonawc� na odkład.  Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków 
Zamawiaj�cego, o i le nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej 
wilgotno�ci. 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

G�sto�	 
obj�to�ciowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci�tne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej obj�to�ci1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezle�ałe 

15.7 
11.8 
9.8 
11.8 

od 5 do I 5 
od 5 do I 5 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne             
i plastyczne 
Gleba uprawna z darnin� lub korzeniami grub.do30 mm 

16.7 
17.7 

 
12.7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
od 15 do 25 

10

60

d

d
U =



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

62 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

G�sto�	 
obj�to�ciowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci�tne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej obj�to�ci1) 

Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
�wir bez spoiwa lub małospoisty  

10.8 
16.7 
16.7 

od 20 do 30 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 m. 
Nasyp zle�ały z piasku gliniastego, pyłu i lessu                        
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 
o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ci��ka i i ły wilgotne, twardoplastyczne                     
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zle�ałe 

18.6 
13.7 
13.7 

 
18.6 
17.7 

 
19.6 
17.7 
19.6 
17.7 
19.6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zle�ały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem 
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowi�cymi do 10% obj�to�ci gruntu 
Glina, glina ci��ka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi do 
10% obj�to�ci gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 
50 kg 
Iłołupek mi�kki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
z głazami o masie do 10 kg 

18.6 
 

19.6 
20.6 

 
20.6 
16.7 
19.6 
19.6 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

5 

�u�el hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowi�cymi 
10+30% obj�to�ci gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 
m. 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle mi�kkie lub �rednio twarde słabo sp�kane 
 
Opoka kredowa mi�kka lub zbita 
 

14.7 
19.6 
20.6 

 
17.7 
17.7 
16.7 
22.6 
16.7 
22.6 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

5 

W�giel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepie�ce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, cz��ciowo sypki 

41.8 
14.7 
19.6 
19.6 
20.6 
21.6 
15.7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
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Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

G�sto�	 
obj�to�ciowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci�tne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej obj�to�ci1) 

6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niesp�kany 
Margiel twardy 
Wapie� marglisty 
Piaskowiec o spoiwie i lastym 
Zlepie�ce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26.5 
22.6 
23.5 
22.6 
21.6 
21.6 
24.5 
18.6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepie�ce z otoczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym 
Wapie� niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23.5 
23.5 

 
23.5 
23.5 
28.4 
23.5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 

Łupek plastyczny twardy niesp�kany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapie� twardy niezwietrzały 
Marmur i wapie� krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24.5 
24.5 
24.5 
24.5 
24.5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepie�ce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapie� bardzo twardy 
Gnejs 

25.5 
 

25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
24.5 
24.5 
24.5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 

Granit �rednio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit �rednioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, l iparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 

25.5 
26.5 
25.5 
26.5 
24.5 
26.5 
25.5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 

Wapie� krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

27.4 
26.5 
26.5 
27.4 
25.5 
27.4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 

1) Mniejsze warto�ci stosowa� pyry obliczaniu ilo�ci materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zag�szczeniem, wi�ksze warto�ci przy obliczaniu obj�to�ci i ilo�ci �rodków przewozowych. 
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Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205 [4] 

Grupy gruntów 
Lp 

Wyszczególnien
ie 
wła�ciwo�ci 

Jednostki Niewysadzinowe W�tpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu 

 -ru mosz 
niegliniasty 
-�wir 
-pospółka 
-piasek gruby 
-piasek �redni 
-piasek drobny 
-�u�el 
nierozpadowy 

-piasek pylasty 
-zwietrzelina gliniasta 
-ru mosz gliniasty 
-�wir gliniasty 
-pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
-glina piaszczysta zwi�zła, 
-glina zwi�zła, 
-glina pylasta zwi�zła, 
-i ł, ił  piaszczysty, i ł pylasty 
bardzo wysadzinowe 
-piasek gliniasty, 
-pył,  pył piaszczysty, 
-glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta, 
-i ł warwowy 

2 

Zawarto�� 
cz�stek 
� 0,075 mm 
� 0,02 mm 

% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarno�� 
bierna Hkb 

m < 1,0  1,0 > 1,0 

4 Wska�nik 
piaskowy WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

Zawarto�� siarczanów, wyra�ona w SO3, nie powinna przekracza� 1% wg PN-78/B-06414-48 w warstwie gruntu 
lub innego materiału wbudowanego lub zalegaj�cego naturalnie do gł�boko�ci 0,5 m pod spodem budowli                          
z betonu cementowego lub warstw powierzchniowych wykonanych na spoiwie cementowym. Ten warunek mo�e 
nie by� zachowany, je�eli za zgod� In�yniera zastosowano �rodki maj�ce na celu ochron� betonu lub warstw na 
spoiwie cementowym przed korozj�. 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" (pkt 3). 
3.2. Sprz�t do robót ziemnych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�l iwo�ci� korzystania                       
z nast�puj�cego sprz�tu d o: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz�dzenia 
do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), sprz�tu 
zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 4). 
4.2. Transport gruntów 

     Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu.  
      Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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      Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze� Wykonawcy, 
dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na 
pi�mie przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
 

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. Dokładno�	 wykonania wykopów i nasypów 

       Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by� wi�ksze ni�     
± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm. 
        Szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm,  a kraw�dzie 
korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od 
projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci wyra�onej tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci 
na powierzchni skarp nie powinna przekracza� 10 cm przy po miarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione 
inne wymagania dotycz�ce równo�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni. 
       W gruntach skalistych wymagania, dotycz�ce równo�ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo�ci 
skarp, powinny by� okre�lone w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
       Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� urz�dzenia, które zapewni� 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 
      Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał� 
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony   Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za 
dowieziony grunt. 
      Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by� poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
      Technologia wykonania wykopu musi umo�l iwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety. 
       W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom poprzecznym 
spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu.  O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by� mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
ni� 2% w przypadku gruntów niespoistych.  Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych. 
       
ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny. Wody opadowe                          
i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�  i SST. Szeroko�� 
dna i gł�boko�� rowu nie mog� ró�ni� si� od wymiarów projektowanych o wi�cej ni� ± 5 cm. Dokładno�� 
wykonania skarp rowów powinna by� zgodna z okre�lon� dla skarp wykopów w ST D-02.01.01. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 6). 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
    Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji 
okre�lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacj� projektow�. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na : 
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• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 
• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
      Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzenia jako�ci wykonania robót okre�lono  w punkcie 6  ST D-02.01.01, 
D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�	 bada i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci korpusu 
ziemnego 

2 Pomiar szeroko�ci dna 
rowów 

3 
Pomiar rz�dnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo�ci 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równo�ci skarp 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i poziomic� lub 
niwelatorem, w odst�pach co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na 
łukach o R < 100 m. oraz w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci 

7 
Pomiar spadku podłu�nego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 200 m. oraz                       
w punktach w�tpliwych 

8 Badanie zag�szczenia 
gruntu 

Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej warstwy 
lecz nie rzadziej ni� raz na ka�de 500 m3 nasypu 

 

6.3.2. Szeroko�	 korpusu ziemnego 
Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm. 

6.3.3. Szeroko�	 dna rowów 
Szeroko�� dna rowów nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego 
Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych   o wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto�ci pochylenia 
wyra�onego tangensem k�ta. 

6.3.6. Równo�	 korony korpusu 
Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza�  3 cm. 

6.3.7. Równo�	 skarp 
Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz�dnych 
wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm                     
lub  +1 cm. 

6.3.9. Zag�szczenie gruntu 
Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien by� zgodny z zało�onym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
         Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan� 
odrzucone. Je�li  materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 
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         Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 
 

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. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych robót ziemnych. 
 

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

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 9). 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 
[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
                                       podatnych i  podło�a przez obci��enie płyt� 
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty 
 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D-02.00.00.    ROBOTY  ZIEMNE 

D-02.01.01.   WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNCIE  KAT. I – V 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania                   
i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

1.2. Zakres stosowania ST 
          Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych obejmuj� wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V)  wraz z plantowaniem skarp i dna wykopów zgodnie z dokumentacj� 
techniczn�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01. (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
         Podstaw� podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania podano 
w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre�lono przeci�tne warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów                 
i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
        Podział gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów podano  w ST D-02.03.01, pkt 2, tablica I. 
 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST D-02.00.01. (pkt 3). 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w ST D-02.00.01. (pkt 4). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 5). 
     Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie prowadzenia robót,            
a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych 
odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 
        Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu przydatno�ci do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�l iwiaj�cy ich wymieszanie.  Odst�pstwo od 
powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
      Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane  w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier dopu�ci czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 
       Je�eli grunt jest zamarzni�ty nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 metra powy�ej projektowanych 
rz�dnych robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 
        Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia� wymagania, 
dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (IS), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót  ziemnych 

Minimalna warto�� Is  dla: 
Strefa korpusu 

ruch ci��ki 
i bardzo ci��ki 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm. 1.00 
Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od  
powierzchni robót ziemnych 

1.00 

       Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego wska�nika zag�szczenia, 
to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci I5, podanych w tablicy 1. 
       Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie 
zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego 
uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone 
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi. 

5.3. Ruch budowlany 
        Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu (nadkładu) powy�ej 
rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 metra. 
        Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie ruch maszyn 
wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu. 
       Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy�ej 
warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 6). 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.   W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na : 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 
b) zapewnienie stateczno�ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w punkcie 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 7). 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu. 
 
8.   ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt. 8). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt. 9). 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3  wykopów  w  gruntach  I-V  kategorii  obejmuje : 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem na odl. do 9 km , wraz z kosztem utylizacji, 
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• plantowanie skarp wykopów, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, skarp, 
• zag�szczenie powierzchni wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywacj� terenu, 

 
10.   PRZEPISY ZWI�ZANE 
Spis  przepisów  zwi�zanych  podano  w  ST D-02.00.01. (pkt 10). 
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D - 02.00.00   ROBOTY  ZIEMNE 
D - 02.03.01   WYKONANIE  NASYPÓW 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
nasypów. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie realizacji  
przedmiotowej  inwestycji zgodnie z dokumentacj� techniczn� i zawiera wykonanie nasypów z gruntu 
dostarczonego z dokopu, plantowanie skarp. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01. (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 1.5). 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w ST D-02.00.01. (pkt 2). 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 

         Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone                                  
w PN-S-02205 [4]. 
Wska�nik ró�noziarnisto�ci gruntu powinien wynosi� co najmniej 3.  Grunty o mniejszym wska�niku 
ró�noziarnisto�ci mo�na stosowa� warunkowo, je�eli wst�pne próby na poletku do�wiadczalnym wyka�� 
mo�l iwo�� uzyskania wymaganego zag�szczenia. 
      Do dolnych i górnych warstw nasypów nieprzydatne s� iły i inne grunty spoiste o granicy płynno�ci powy�ej 
60% oraz grunty organiczne (o zawarto�ci cz��ci organicznych   lom  > 2%),  z wyj�tkiem piasków próchnicznych             
o lom  � 5%. 
         Do górnych warstw nasypów nieprzydatne s� tak�� grunty spoiste o granicy płynno�ci  wL > 35. 
�rednica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekracza� 200 mm. 
        Wysadzinowo�� gruntów nale�y okre�la� na podstawie tablicy 3 podanej w SST D-02.00.01.  (pkt 2.3). 
Na stosowanie materiałów odpadowych, mog�cych stanowi� zagro�enie dla �rodowiska, nale�y uzyska� 
pozwolenie z terenowego organu inspekcji ochrony �rodowiska. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Przydatno�	 gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205  
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniem Tre�� zastrze�enia 

1.Rozdrobnione grunty 
skaliste mi�kkie 

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

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

gdy b�d� wbudowane                       
w  miejsca suche lub 
zabezpieczone  od  wód 
gruntowych                                          
i powierzchniowych 

Na dolne 
warstwy 
nasypów poni�ej 
strefy 
przemarzania 

1.Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 
2.�wiry i pospółki, 
równie� gliniaste  
3. Piaski grubo, �rednio      
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste 

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

- do nasypów nie wy�szych ni� 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniem Tre�� zastrze�enia 
5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne 
o wL < 35% 

 - w miejscach suchych lub 
przej�ciowo zawilgoconych 

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

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

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

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

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

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

9. Iłołupki przyw�glowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostan� 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

domieszk� frakcji 
�wirowo- kamienistej 
(morenowe) o 
wska�niku 
ró�nozianisto�ci U  15 
5. �u�le wielkopiecowe   
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powy�ej 5 lat) 
6. Łupki przyw�głowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne       
o zawarto�ci frakcji 
iłowej poni�ej 2% 

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

gdy legaj� w miejscach suchych 
lub s� izolowane od wód 

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

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

7. �u�le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

-drobnoziarniste  i  nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

Na górne 
warstwy 
nasypów 
 w strefie 
przemarzania 

1.�wiry i pospółki 
2. Piaski grubo 
i �rednioziarniste 
3. Iłołupki przyw�glowe 
przepalone zawieraj�ce 
mniej ni� 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 
mm 
4. Wysiewki kamienne                 
o uziarnieniu 
odpowiadaj�cym 
pospółkom lub �wirom 8. Piaski drobnoziarniste -o wsk�niku no�no�ci              

wno�  10 
W wykopach                   
i miejscach 
zerowych do 
gł�boko�ci 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty w�tpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy s� ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST D-02.00.01. (pkt 3). 
 

3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego 
W tablicy 2 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego. 
Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera. 
 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego wg [8] 
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Grunty niespoiste: 
piaski, �wiry pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe              
z mał� zawarto�ci� frakcji 

kamienistych Działanie 
sprz�tu 

Rodzaj sprz�tu 
grubo�	 

warstwy w 
cm 

liczba 
przejazdów 

grubo�	 
warstwy w 

cm 

liczba 
przejazdów 

grubo�	 
warstwy  

w cm 

liczba 
przejazdów 

S
ta

ty
cz

ne
 

1.Walce gładkie 
2.Walce 
okołkowane 
3.Walce 
ogumione 
(samojezdne                   
i przyczepne) 

od 10 do 
20 
- 
 

od 20 do 
40 

od 4 do 8 
- 
 

od 6 do 10 

od 10 do 
20 

od 20 do 
30 

 
od 30 do 

40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
od 6 do 10 

D
yn

am
ic

zn
e 

4.Płytki 
spadaj�ce 
(ubijaki) 
5.Szybko 
uderzaj�ce 
ubijaki 
6.Walce 
wibracyjne 
lekkie (do 5 
ton) 
�rednie (5-8 
ton) 
ci��kie (> 8 ton) 
7.Płyty 
wibracyjne 
lekkie 
ci��kie 

- 
 

od 20 do 
40 

 
od 30 do 

50 
od 40 do 

60 
od 50 do 

80 
 

od 20 do 
40 

od 30 do 
60 

- 
 

od 2 do 4 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

od 50 do 
70 

 
od 10 do 

20 
 
- 

od 20 do 
30 

od 30 do 
40 

 
- 

od 20 do 
30 

od  do 4 
 

od 2 do 4 
 
- 

od 3 do 4 
od 3 do 4 

 
- 

od 6 do 8 

od 50 do 70 
 

od 20 do 30 
 

od 20 do 40 
od 30 do 50 
od 40 do 60 

 
od 10 do 20 
od 20 do 40 

od 2 do 4 
 

od 2 do 4 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 8 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-02.00.01. (pkt 4). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 5)  Roboty ziemne. 
5.2. Dokop 

5.2.01. Miejsce dokopu 
 Miejsce dokopu powinno by� wskazane dokumentach kontraktowych lub przez In�yniera. Je�eli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera. 
 Miejsce dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległo�ciach.  

5.2.02. Zasady prowadzenia robót w dokopie 
 Pozyskiwanie gruntu z dokopu mo�e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek  i zbadaniu przydatno�ci 
zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi�mie przez In�yniera. Gł�boko�� na jak� 
nale�y oceni� przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by� odspajane, chyba �e wymaga tego dost�p do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc� grunty nieprzydatne 
powinny by� wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In�yniera. Roboty te 
b�d� wł�czone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiaj�cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
 Je�eli dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo�e on narusza� stateczno�ci zbocza. 
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 Dno i skarpy dokopu po zako�czeniu jego eksploatacji powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały 
z otaczaj�cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale�y przeprowadzi� rekultywacj� według odr�bnej 
dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.01. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu 

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� roboty przygotowawcze, 
okre�lone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". 

5.3.01.01.     Wyci�cie stopni w zboczu 
Je�eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi�ksze ni� 1:5 nale�y, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem si� nasypu, wykona� w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynosz�cym około 4% 
±1% i szeroko�ci od 1,0 do 2,5 metra. 

5.3.01.02.     Zag�szczenie gruntów w podło�u nasypów 
Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w górnej strefie 
podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 metra od powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia jest 
mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, aby powy�sze wymaganie zostało 
spełnione. 
Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie 
zag�szczanie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�ce uzyskanie 
wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 
 

Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia Is dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy o wysoko�ci Ruch ci��ki 
i bardzo ci��ki 

do 2 m 0,97 
ponad 2 metry 0,97 

 

5.3.01.03. Spulchnienie gruntów w podło�u nasypów 
Je�eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przyst�pieniem do 
budowy nasypu powinna ona by� rozdrobniona lub spulchniona na gł�boko�� co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powi�zania z podstaw� nasypu. 

5.3.02. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z uwzgl�dnieniem zasad podanych                  
w punkcie 2. 

5.3.03. Zasady wykonania nasypów 
5.3.03.01. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego, które okre�lono              
w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In�yniera. 
W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y przestrzega� nast�puj�cych 
zasad: 

a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci. 

b) Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju gruntu             
i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo�e  
nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y wbudowywa� w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo�ci 
na całej szeroko�ci nasypu.  Grunty spoiste nale�y wbudowywa� w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by� 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� 
lokalne gromadzenie si� wody. 
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e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by� ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem �cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po�lizgu w gruncie tworz�cym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,50 metra nale�y wykona�  z gruntów niewysadzinowych, 
o wska�niku wodoprzepuszczalno�ci "k" nie mniejszym od 8 m/dob�. Je�eli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier mo�e wyrazi� zgod� na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizacj� cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.  W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku no�no�ci i mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,                
o grubo�ci co najmniej 0,5 metra powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona� z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw� pod popiołami, grubo�ci 0,3 do  0,5 m, nale�y 
wykona� z gruntu lub materiałów o du�ej przepuszczalno�ci. Górnej powierzchni warstwy popiołu nale�y 
nada� spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

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

5.3.03.02. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywa� 
si� według jednej z ni�ej podanych metod, je�li  nie zostało okre�lone inaczej  w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych                            
z wypełnieniem wolnych przestrzeni 

       Ka�d� rozło�on� warstw� materiałów gruboziarnistych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 0,3 m, nale�y przykry� 
warstw� �wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek 
zag�szczania (najlepiej sprz�tem wibracyjnym), wypełnia si� wolne przestrzenie mi�dzy grubymi ziarnami. 
Przy tym sposobie budowania nasypów mo�na stosowa� skały oraz odpady przemysłowe, które s� 
mi�kkie  (zgodnie z charakterystyk� podan� w tablicy 1). 

b) wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów   przemysłowych bez 
wypełnienia wolnych przestrzeni. 

 

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny by� zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te 
nale�y oddzieli� od podło�a gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrow� 
warstw� �wiru, pospółki' lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawieraj�cego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 
2 mm i spełniaj�cych warunek : 

 
4 d85  D15  4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15%to gruntu podło�a lub gruntu górnej warstwy 

nasypu (mm), 
D15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego. 
       Cz��ci nasypów wykonywane t� metod� nie mog� si�ga� wy�ej ni� 1,2 metra od projektowanej niwelety 
nasypu. 

c) Warstwa oddzielaj�ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych. 
Rol� warstw oddzielaj�cych mog� równie� pełni� warstwy geotekstyliów.  Geotekstylia przewidziane do 
u�ycia w tym celu powinny posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion� jednostk�.                       
W szczególno�ci wymagana jest odpowiednia wytrzymało�� mechaniczna geotekstyliów, uniemo�l iwiaj�ca 
ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie wła�ciwo�ci fil tracyjne, 
dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 
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5.3.03.03. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp przed zsuwaniem si� 
przez : 

a) wyci�cie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu. 

Przy pochyło�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci nasypu przez podparcie 
go murem oporowym. 

5.3.03.04. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie   o szeroko�ci do 1,0 metra. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierunku zgodnym  z pochyleniem skarpy. 
Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci nasypu, wykonanych                     
z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. 5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 
Nasypy na bagnach powinny by� wykonane według oddzielnych wymaga�, opartych na : 

a) wynikach bada� gł�boko�ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach bada� próbek gruntu bagiennego z uwzgl�dnieniem okre�lenia rodzaju gruntu wypełniaj�cego 
bagno, współczynników filtracji, bada� edometrycznych, wilgotno�ci itp., 
c) obliczeniach stateczno�ci nasypu, 
d) obliczeniach wielko�ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metod� warstwow� obowi�zuj� ogólne zasady okre�lone   w p. 5.3.3.1. 
5.3.03.05. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

   Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�ci gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, to znaczy 
jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
        W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
         W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. Je�eli 
warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a  Wykonawca nie jest w stanie osuszy� jej i zag��ci�              
w czasie zaakceptowanym przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy  
usuni�cie  wadliwej  warstwy. 

5.3.03.06. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
         Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�l iwe osi�gni�cie                   
w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 
Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze �niegiem lub 
lodem. 
     W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed wznowieniem prac 
nale�y usun�� �nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza� ani 
układa� na niej nast�pnych warstw. 

5.3.04. Zag�szczenie gruntu 
5.3.04.01. Ogólne zasady zag�szczania gruntu 

        Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona  z zastosowaniem sprz�tu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. 
Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.04.02. Grubo�	 warstwy 
        Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej�� maszyny zag�szczaj�cej zaleca si� okre�l i� 
do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów ró�nych maszyn do 
zag�szczania podano w punkcie 3. 
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5.3.04.03. Wilgotno�	 gruntu 
       Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do metody 
zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. W przypadku zag�szczania walcami statycznymi wilgotno�� 
powinna by� zbli�ona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metod� I i II wg PN-B-04481 
natomiast w przypadku sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsza od optymalnej ustalona na 
podstawie wst�pnych prób na poletku do�wiadczalnym 
       Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej,  z tolerancj� od -20% 
do +10% jej warto�ci. 
      Je�eli wilgotno�� naturalna gruntu jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20% jej warto�ci, to 
wilgotno�� gruntu nale�y zwi�kszy� przez dodanie wody. 
      Je�eli wilgotno�� gruntu jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej o ponad 10% jej warto�ci, grunt nale�y osuszy� 
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona� drena� z warstwy gruntu przepuszczalnego.  Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by� zaakceptowany przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera. 
    Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotl iwo�ci� okre�lon� w  punkcie  
6.3.2  i  6.3.3. 

5.3.04.04. Wymagania dotycz�ce zag�szczania 
     Grunt nale�y zag��ci� niezwłocznie po wbudowaniu. Wymagan� wilgotno�� zag�szczenia materiału, procedur� 
zag�szczania i grubo�� warstw nale�y okre�li� do�wiadczalnie podczas próbnego zag�szczania stosowanym 
sprz�tem. Kolejn� warstw� gruntu mo�na układa� po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju� 
uło�onej warstwy. 
Oceny zag�szczenia dokonuje si� na podstawie wska�ników zag�szczenia Is.  Alternatywnie zag�szczenie gruntu, 
zwłaszcza zawieraj�cego kamienie, z wyj�tkiem gruntów o wska�niku plastyczno�ci Ip  10 i wilgotno�ci znacznie 
mniejszej od optymalnej mo�na oceni� na podstawie warto�ci wska�nika odkształcenia Io. 
      Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wska�nika odkształcenia przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia Io, równego stosunkowi modułów 
odkształcenia wtórnego E2  do pierwotnego E2  i  odpowiada� wymaganiom normy PN-S-02205. 
      Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN77/8931-12 [7], powinien na całej 
szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach 
Minimalna warto�	 IS  dla 

Strefa nasypu Ruch ci��ki 
i bardzo ci��ki 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1 
Ni�ej le��ce warstwy nasypu do 
gł�boko�ci od niwelety robót ziemnych: 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
1,00 

Warstwy nasypu na gł�boko�ci od 
powierzchni robót ziemnych poni�ej: 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
0,97 

 

     Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to Wykonawca powinien 
spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. Je�eli powtórne 
zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� 
warstw�  i wbudowa� nowy materiał, o ile In�ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia 
warstwy. 

5.3.04.05. Próbne zag�szczenie 
       Poletko do�wiadczalne dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno by� 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si� grunt czterema pasma mi o szeroko�ci od 3,5 do 
4,5 metra ka�de.  Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mie� w ka�dym pasie inn� grubo�� z tym, �e 
wszystkie musz� mie�ci� si� w granicach wła�ciwych dla danego sprz�tu zag�szczaj�cego.  Wilgotno�� gruntu 
powinna by� równa optymalnej z tolerancj� podan� w p. 5.3.4.3.  Grunt uło�ony na poletku według podanej wy�ej 
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      Odkłady powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny by� obsiane traw�, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, 
zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
    Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno by� przerwane, o i le warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie zgodnie  z wymaganiami sformułowanymi                 
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez In�yniera. 
    Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione s� warunki okre�lone 
w p. 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawc�, zajdzie konieczno�� 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01. (pkt 6). 
6.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie jako�ci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci  z wymaganiami okre�lonymi w p. 5.2 
niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 
sprawdzenie: 

a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów  
6.3.01. Rodzaje bada i pomiarów 

Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w p. 2, 
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag�szczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.02. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z ka�dej 
parti i przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� jeden 
raz na 3000 m3.  W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci : 

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
• zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481 [1),-wilgotno�� naturaln�,  wg PN-B-04481 [1], 
• wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego,  wg PN-B-04481 [1], 
• granic� płynno�ci, wg PN-B-04481 [1], 
• kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493 [3], 
• wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

6.3.03. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na sprawdzeniu : 

a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka�dej warstwy, 
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci pyry zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi� nie rzadziej ni� 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 

e) przestrzegania ogranicze� okre�lonych w p. 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 
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6.3.04. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu 
Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci wska�nika 
zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami okre�lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4.  Do 
bie��cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty izotopowe.    Is bada si� zgodnie z norm� BN-77/8931-12. 
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• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na �rodki transportowe, 
• transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zag�szczenie gruntu, 
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• plantowanie skarp nasypów, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywacj� dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast�pnie ich rozebranie, przeprowadzenie 

pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Spis  przepisów  zwi�zanych  podano  w  ST D-02.00.01. 
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D-04.00.00.   PODBUDOWY 
D-04.01.01.   KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  ZAG�SZCZANIEM  PODŁO�A 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem  i  zag�szczaniem podło�a gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych  z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do uło�enia nowej konstrukcji nawierzchni  w  miejscach projektowanych obiektów, wg lokalizacji 
okre�lonej  w  dokumentacji  projektowej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi norma mi i definicjami podanymi               
w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” (pkt 1.4). 

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

2. MATERIAŁY 
Nie wyst�puj�.  
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 3). 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem;  
In�ynier mo�e dopu�ci� wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
• innego sprz�tu dopuszczonego przez In�yniera 

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 4). 
 

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. Warunki przyst�pienia do robót 

Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a bezpo�rednio 
przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera,                        
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch budowlany, 
niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 

5.3. Wykonanie koryta 
    Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by� wcze�niej przygotowane. 
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    Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót              
w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów 
    Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu  w którym prowadzone s� 
roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  
    Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by� zaakceptowany przez 
In�yniera. 
    Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej / technicznej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład  w miejsce wskazane przez 
In�yniera. 
    Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi  w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 
    Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze�. 
    Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. 
    Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaakceptowan� przez In�yniera, dowie�� 
dodatkowy grunt w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych. 
    Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. 
Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej  z tolerancj�                       
od -20% do +10%. 
    Oceny zag�szczenia dokonuje si� na podstawie wska�nika zag�szczenia IS.  Wymagane jest uzyskanie 
wska�nika zag�szczenia nie mniejszego ni� 1,0. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-7718931-
12.  
    Alternatywnie zag�szczenie gruntu, zwłaszcza zawieraj�cego kamienie, z wyj�tkiem gruntów o wska�niku 
plastyczno�ci IP ≥ 10 i wilgotno�ci znacznie mniejszej od optymalnej, mo�na ocenia� na podstawie warto�ci 
wska�nika odkształcenia IO. 
    Zag�szczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje si� za zgodne z wymaganiami, je�eli spełniony jest jeden              
z warunków : 
a) w przypadku liczby pomiarów warto�ci IS mniejszej od 10 wszystkie wyniki s� nie mniejsze od warto�ci 

wymaganej; 
b) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10 warto�� �rednia wska�nika zag�szczenia IS  jest nie mniejsza od 

warto�ci wymaganej, a współczynnik zmienno�ci zS wska�nika zag�szczenia IS nie przekracza 2,5 %; 
c) w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik zmienno�ci zS wska�nika zag�szczenia IS 

oka�e si� wi�kszy od 2,5 %, warto�� �rednia wska�nika zag�szczenia IS jest wi�ksza od wymaganej co 
najmniej o 60 % odchylenia standardowego  sS. 

 
Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wska�nika zag�szczenia IS, przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia IO wg zał�cznika B do PN-S-02205, 
równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1  Wska�nik odkształcenia IO nie 
powinien by� wi�kszy ni� : 
a)    dla �wirów, pospółek i piasków   - 2,2 
b)   dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwi�złych, iłów)                

- 2,0 
d) dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych)  - 3,0 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 

     Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a  nast�pi  przerwa w robotach                  
i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e 
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przed nadmiernym zawilgoceniem, na  przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In�yniera. 
     Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
    Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw.   Je�eli 
zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na  własny  koszt. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne" (pkt 6). 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.01. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia koryta 
i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 1. 
 

Tablica 1 – Cz�stotliwo�	  oraz  zakres  bada  i  pomiarów  wykonanego  koryta  oraz  wyprofilowanego  podło�a 
Lp. Wyszczególnienie bada 

 i pomiarów 
Minimalna cz�stotliwo�	 bada i pomiarów 

1 Szeroko�� koryta 10 razy na 1 km 
2 Równo�� podłu�na co 20 m  
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km 
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m  
6 Zag�szczenie, wilgotno�� gruntu 

podło�a 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 No�no�� podło�a w 3 punktach na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona�   w punktach 
głównych łuków poziomych 

 
6.2.02. Szeroko�	 koryta (profilowanego podło�a) 

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

6.2.03. Równo�	 koryta (profilowanego podło�a) 
Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie z norm�                         
BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  Nierówno�ci nie mog� przekracza�  20 mm. 

6.2.04. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj�                   
± 0,5%. 

6.2.05. Rz�dne wysoko�ciowe 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a  i rz�dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza� +1 cm, - 2 cm. 

6.2.06. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a) 
Zag�szczenie podło�a w korycie nale�y sprawdza� do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni podło�a. 
Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by� mniejszy 
ni� 1,0. 
Je�li  jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to warto�� 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z zał�cznikiem B do PN-S-02205 
nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno�� gruntu podło�a powinna by� 
równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� ±2 % w gruntach niespoistych  i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych. 
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6.2.07. No�no�	 podło�a 
No�no�� nale�y sprawdza� na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podło�a) przez pomiar wtórnego 
modułu odkształcenia E2 płyt� o �rednicy 300 mm, zgodnie  z zał�cznikiem B do PN-S-02205. 
No�no�� podło�a w korycie nale�y uzna� za wystarczaj�c�, je�eli wszystkie warto�ci wtórnego modułu 
odkształcenia spełniaj� warunek:  

- E2≥80 MPa  - trasa zasadnicza, koryto w istniej�cej warstwie nasypowej z rumoszu gliniastego,  
- E2≥45 MPa  - drogi boczne, koryto w podło�u rodzimym. 

Doprowadzenie do wymaganej no�no�ci E2≥120 MPa (trasa zasadnicza) i E2≥100 MPa (drogi boczne) zostanie 
dokonane poprzez uło�enie nast�pnych warstw zgodnie  z dokumentacja projektow� / techniczn� 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło�a) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w punkcie 6.2 
powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7.  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 

Jednostk�  obmiarow�  jest  m2  (metr kwadratowy)  wykonanego  i  odebranego  koryta. 
 

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

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu, 
• załadunek gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podło�a, 
• zag�szczenie, 
• utrzymanie koryta lub podło�a, 
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D-04.00.00.   PODBUDOWY 
D-04.02.01.   WARSTWA  ODS�CZAJ�CA  LUB  ODCINAJ�CA. 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych  z wykonaniem warstwy 
ods�czaj�cej w konstrukcji projektowanych poszerze� oraz w miejscu odbudowy konstrukcji po rozbiórce  
nawierzchni, zgodnie z lokalizacj� okre�lon�   w  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami  i z okre�leniami podanymi 
w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  (pkt 1.5). 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano   w ST D-M-00.00.00.  
"Wymagania  ogólne"  (pkt 2). 

2.2. Rodzaje materiałów 
Do wykonywania warstwy ods�czaj�cej mog� by� u�yte nast�puj�ce materiały: 

• �wir i mieszanka (pospółka) 
• �u�el wielkopiecowy kawałkowy 
• geosyntetyki 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
(a) Warunek zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

5
10

60 ≥=
d
d

U  

gdzie:  U- wska�nik ró�noziarnisto�ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� 
 

(b) Warunek wodoprzepuszczalno�ci: 
k ≥ 8 m/dob� 

gdzie:  k – współczynnik wodoprzepuszczalno�ci, 
W przypadku grubego kruszywa współczynnik wodoprzepuszczalno�ci nale�y oblicza� na podstawie 

krzywej uziarnienia wg Instrukcji bada� podło�a gruntowego budowli drogowych  i  mostowych, GDDP 
Warszawa,1998 r  lub  BN-76/8950-03. 
�wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spełnia� wymagania normy  PN-B-11111 dla            
klasy I i II. 

2.4. Składowanie materiałów  
2.4.01. Składowanie kruszywa 

Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods�czaj�cej nie jest wbudowane bezpo�rednio po 
dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło�e                 
w miejscu składowania powinno by� równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 3). 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Do wykonywania  na  geotkaninie  warstwy  z  kruszywa  nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
- lekkie koparki lub ładowarki do zasypywania siatki kruszywem, 
- lekkie spycharki do rozgarniania kruszywa, 
- maszyny wieloczynno�ciowe, np. koparko-spycharki na podwoziu ci�gnika itp., ł�cz�ce funkcje w/w 

sprz�tu, 
- równiarki do profilowania warstwy, 
- lekkie walce wibracyjne i zag�szczarki płytowe do zag�szczania warstwy, 
- walce ogumione i �rednie walce wibracyjne (ewentualnie na górnej warstwie kruszywa), 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"   (pkt 4). 

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  i zawilgoceniem. 
 
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. Przygotowanie podło�a 
Warstwa ods�czaj�ca powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie jej zgodnie                    

z dokumentacj� projektow� / techniczn�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi obiektu i w rz�dach równoległych do osi obiektu, lub  w inny 

sposób zaakceptowany przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót                 
w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa 
W zale�no�ci od wyniku odcinka próbnego, kruszywo mo�e by� wbudowywane w dwóch (ł�czna grubo�� 

po zag�szczeniu 25 cm). Rozpocz�cie układania ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni� 
kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach (nale�y przy tym uwa�a�, aby nie uszkodzi� geotkaniny). 
Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy nale�y przyst�pi� do jej zag�szczania. 

Do zag�szczania warstwy uło�onej bezpo�rednio na geotkaninie nale�y stosowa� : zag�szczarki płytowe 
i/lub lekkie walce wibracyjne. Do zag�szczania wy�szych warstw mo�na stosowa� walce ogumione i �rednie walce 
wibracyjne. 

Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie 
z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw� uniemo�liwia przeprowadzenie badania 
zag�szczenia według normalnej próby Proctora, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� 
płytowych. Nale�y okre�l i� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205, Zał�cznik B,              
pkt B.5.1.b.   Stosunek wtórnego  i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2. 

Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej  z tolerancj�                 
od -20% do +10% jej warto�ci.   W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej, 
kruszywo nale�y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie.  
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W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y� 
okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymiesza�.  Przy powy�szych czynno�ciach nale�y uwa�a�, aby nie 
uszkodzi� geotkaniny , o ile była ona układana. 

5.4. Utrzymanie warstwy  
Warstwa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by� utrzymywane w dobrym 

stanie. 
Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie, z wyj�tkiem ruchu pojazdów koniecznych 

dla wykonania wy�ej le��cej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 6). 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci 
kruszywa okre�lone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.01. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia warstwy 
ods�czaj�cej i odcinaj�cej podaje tablica 1. 

Tablica  1 - Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów warstwy ods�czaj�cej 

Lp. Wyszczególnienie bada 
i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�	 bada i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu 
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie  
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubo�� warstwy Podczas budowy 
w 3 punktach na ka�dej działce robocze lecz nie rzadziej ni� raz na 
400m2 
Przed odbiorem 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 600 m2 

8 
 

Zag�szczenie i wilgotno�� 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej ni� raz na 
600 m2 

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

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

6.3.03. Równo�	 warstwy 
Nierówno�ci podłu�ne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow�  łat�, zgodnie z BN-68/8931-
04. 
Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat�. Nierówno�ci nie mog� 
przekracza� 20 mm. 

6.3.04. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej  na  prostych  i  łukach powinny by� zgodne                                 
z  dokumentacj�  projektow�  z  tolerancj�  ± 0,5%. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

93 

6.3.05. Rz�dne wysoko�ciowe 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1cm      
i -2cm. 

6.3.06. Ukształtowanie osi w planie 
O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.3.07. Grubo�	 warstwy 
Grubo�� warstwy (ł�czna grubo�� warstw technologicznych) powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji 
projektowej  z tolerancj� +1 cm, -2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona napraw� warstwy przez 
spulchnienie warstwy na gł�boko�� co najmniej 10 cm. uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robot nast�pi ponowny pomiar  ocena 
grubo�ci warstwy. według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy 

6.3.08. Zag�szczenie warstw 
Wska�nik zag�szczenia warstwy okre�lony wg BN-87/8931-12 me powinien by� mniejszy od 1. 
Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstw stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to 
warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego moduł odkształcenia okre�lonych zgodnie i norm� PN-S-02205,  
Zał�cznik B nie powinna by� wi�ksze od 2.2. 
Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno�� kruszywa powinna 
by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%.. 

6.3.09. No�no�	 warstwy 
No�no�� mierzona płyt� φ 30 cm na górnej powierzchni wykonanej warstwy ods�czaj�cej i mrozoochronnej, 
wyra�ona wtórnym modułem odkształcenia, nie powinna by� mniejsza ni�  E 2≥ 120 MPa 
Badanie no�no�ci nale�y prowadzi� zgodnie z PN-S-02205, Zał�cznik B, nie rzadziej ni� raz na 600 m2  
wykonanej warstwy. 

6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
W miejscach stwierdzonego braku wymaganego zakładu na poł�czeniu s�siednich pasm geosyntetyku                  

(np. w wyniku przesuni�cia w trakcie układania kruszywa) nale�y oczy�ci� zł�cze  z kruszywa i uło�y� podłu�nie 
dodatkowy pasek geosyntetyku o szeroko�ci co najmniej 1 m. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� warstwy. 
Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni� gł�boko�� (aby 
nie uszkodzi� geosyntetykui) zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu robót poprawkowych nast�pi ponowny pomiar 
i ocena według wy�ej podanych zasad. 
 
7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  zasad y obmiaru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 7). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1m2 (metr kwadratowy) warstwy ods�czaj�cej o grubo�ci   15  i 25 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 8). 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" (pkt 9). 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m2 warstwy ods�czaj�cej z kruszywa obejmuje :  

• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału  o grubo�ci i jako�ci 

okre�lonej w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu, 
• zag�szczenie wyprofilowanej warstwy, 
• wykonanie odcinka próbnego, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

10.1. Normy 
[16]PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[17]PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[18]PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
[19]PN-B-11111   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .  
                             �wir i mieszanka 
[20]PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
[21]BN-68/8931-04  Drogi samochodowe.  Pomiar  równo�ci  nawierzchni  planografem  i  łat� 
[22]BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
10.2.1. Instrukcji bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych,  GDDP Warszawa,1998 r 
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D-04.00.00.  PODBUDOWY 
D-04.04.02.  PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 
podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z  lokalizacj�  okre�lon�                                    
w  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu                             

w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej warstw 

zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                        

z  definicjami  podanymi  w  ST D-M-00.00.00 "”Wymagania  ogólne" (pkt 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "”Wymagania ogólne" (pkt 1.5). 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  D-M-00.00.00. 
"”Wymagania  ogólne"  (pkt 2). 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by� kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  i  otoczaków  albo  ziarn  
�wiru  wi�kszych od 8 mm. 
Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.01. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 powinna le�e� mi�dzy krzywymi granicznymi 
o rz�dnych podanych w tablicy 1 

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

63 
31,5 
20 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

 
100 

78 - 100 
70 - 95 
51 - 75 
37 - 58 
25 - 42 
13 - 23 
2 -10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach.  Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e 
przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3.02. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 2. 
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa 

Lp Wyszczególnienie wła�ciwo�ci Wymagania Badania według 

1 Zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

PN-B-06714-l5  

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie 
wi�cej ni� 

5 PN-B-06714-15  

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych, % (m/m), 
nie wi�cej ni� 

35 PN-B-06714-16  

4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych barwa nie ciemniejsza 
ni� wzorcowa 

PN-B-06714-26  

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym 
zag�szczeniu metod� I lub II wg  
PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

BN-64/8931-01  

6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles  
a) �cieralno�� całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie wi�cej ni� 
b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
wi�cej ni� 

 
35 

 
 

30 

PN-B-06714-42  

7 Nasi�kliwo��, % (m/m), nie wiece ni� 3 PN-B-06714-18  

8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 
cyklach zamra�ania. % (m/m), nie wi�cej 
ni� 

5 PN-B-06714-19  

9 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu 
na SO3 %(m/m), nie wi�cej ni� 1 PN-B-06714-28  

10 Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni�: 
a) przy zag�szczeniu Is ≥ 1,00 
b) przy zag�szczeniu Is ≥ 1,03 

 
 

80 
120 

PN-S-06102  

Wymagania wg pkt. 10 a) dotycz� zjazdów. 
Wymagania wg pkt. 10 b) dotycz� trasy zasadniczej. 

2.3.03. Woda 
Nale�y stosowa�  wod�  wg  PN-B-32250. 
 
3. SPRZ�T 

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

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu : 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onej w urz�dzenia dozuj�ce wod�; mieszarki  powinny 

zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, 
b) układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zag�szczania.  W miejscach trudno dost�pnych powinny by� 

stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
•  
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  (pkt  4). 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                     i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywa� si� 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"  (pkt 5). 

5.2. Przygotowanie podło�a 
Podło�e powinno by� wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podło�a nale�y usun��  w sposób uzgodniony 
z Zarz�dzaj�cym  realizacj� umowy / In�ynierem. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza�                         

w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.  Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia 
jednorodno�ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu  i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej ostateczna 

grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej warstwy nie mo�e 
przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy 
osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej 
warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona  z zachowaniem wymaganych 
spadków  i rz�dnych wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez In�yniera. 

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od 
optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie 
wymieszana.  W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej 0 10% jej warto�ci, 
mieszank� nale�y osuszy�. 

Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada� przyj�temu poziomowi 
wska�nika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1. 

5.5. Odcinek próbny 
Je�eli  Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier stwierdzi konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to 

co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu : 
-  stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozkładania i zag�szczania kruszywa jest wła�ciwy, 
-  okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo�ci warstwy 

po zag�szczeniu, 
- okre�lenia l iczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska�nika 

zag�szczenia. 
 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uty� takich materiałów oraz sprz�tu do mieszania, rozkładania 
i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy. 

Wielko�� i lokalizacj� odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy / 
In�ynierem. 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego  przez  
Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
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5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym 

stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera, gotow� 
podbudow� do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch.  Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a 
Wykonawc� robót. 
 
6. KONTROLA  AKO�CI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne" (pkt 6). 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� 
wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.01. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Cz�stotliwo�	 ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Cz�stotliwo�	 bada 

Lp. Wyszczególnienie bada 
Minimalna 

liczba bada na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj�ca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotno�� mieszanki 

2 600 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2 
4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tablicy 1, pkt 

2.3.2 
dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie 
kruszywa  

 

Warto�ci podane w tablicy 2 dotycz� trasy zasadniczej.  Dla zjazdów zakres i cz�stotliwo�� bada� zostan� 
uzgodnione z In�ynierem i zapisane w PZJ. 
 

6.3.02. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale�y pobiera� w sposób 
losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Dopuszcza si�, za zgod� In�yniera, pobieranie próbek ze 
�rodków transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane 
In�ynierowi. 

6.3.03. Wilgotno�	 mieszanki 
Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie                 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj�+10% -20%. Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-B-06714-17. 

6.3.04. Zag�szczenie podbudowy 
Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika zag�szczenia. 
Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie 
obci��e� płytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej ni� 10 razy na 10 000 m2, lub według zalece� In�yniera. 
Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

1

2

E
E

  ≤  2,2 
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6.3.05. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci 
Zarz�dzaj�cego  realizacj� umowy / In�yniera. 

6.4. Wymagania dotycz�ce wykonanej podbudowy  
6.4.01. Cz�stotliwo�	 oraz zakres pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy podano  w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Cz�stotliwo�	 oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�	 pomiarów 

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m 

łat� na ka�dym pasie ruchu 
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 
7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni� raz na 1000 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 
2000 m2 

8 No�no�� podbudowy: 
- moduł odkształceni 
 
- ugi�cie spr��yste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Warto�ci podane w tablicy 3 dotycz� trasy zasadniczej. Dla zjazdów zakres i cz�stotliwo�� bada� zostan� 
uzgodnione z In�ynierem i zapisane w PZJ. 

6.4.02. Szeroko�	 podbudowy 
Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm,  -5 cm. 
Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej 
o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� na przekroju normalnym. 

6.4.03. Równo�	 podbudowy 
Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie  z   BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. Nierówno�ci podbudowy nie mog� 
przekracza�: 
10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

6.4.04. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� 
± 0,5 %. 

6.4.05. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�                
+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.06. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a 
O�  podbudowy  w  planie  nie  mo�e  by�  przesuni�ta  w  stosunku  do  osi  projektowanej  o wi�cej ni�  5 cm. 
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6.4.07. Grubo�	 podbudowy i ulepszonego podło�a 
Grubo�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: - dla podbudowy zasadniczej                 
± 10%, 

6.4.08. No�no�	 podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Cechy podbudowy na trasie zasadniczej 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugi�cie 
spr��ysta pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płyt� o �rednicy 30 

cm, MPa 

Podbudowa  
z kruszywa  

o wska�niku wno� 
nie mniejszym 

ni� ,  
% 

Wska�nik 
zag�szczenia 

IS nie 
mniejszy ni� 40 kN 50kN od pierwszego 

obci��enia E1 

od drugiego 
obci��enia E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.01. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w punkcie 6.4 

powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane                        
i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� podbudow� przez 
spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu, doło�enie materiału i powtórne 
zag�szczenie. 

6.5.02. Niewła�ciwa grubo�	 podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� 

podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni� 
gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem  o  odpowiednich wła�ciwo�ciach, 
wyrównane i ponownie zag�szczone. 

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

6.5.03. Niewła�ciwa no�no�	 podbudowy 
Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / In�yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci 

podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy. 
 
7. 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 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                        
o grubo�ci wg  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne"  (pkt 8). 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary                
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" (pkt 9). 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozło�enie mieszanki, 
• zag�szczenie rozło�onej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
[23] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[24] PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
[25] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
[26] PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
[27] PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci.  
[28] PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 
[29] PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni�. 
[30] PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych. 
[31] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow�. 
[32] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles. 
[33] PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
[34] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci. 
[35] PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
[36] PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
[37] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[38] BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego. 
[39] BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a 

przez obci��enie płyt�. 
[40] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
[41] BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem belkowym. 
[42] BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu . 

10.2. Inne dokumenty 
[43] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-04.00.00.  PODBUDOWY 
D-04.06.01.  PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 
 

WST�P 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 
podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z  lokalizacj�  okre�lon�                                    
w  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 
Podbudow� z chudego betonu wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudow� pomocnicz�, 
 - podbudow� zasadnicz�. 
Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mieszanki betonowej, która po 
osi�gni�ciu wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 6 MPa i nie wi�kszej ni� 9 MPa, stanowi fragment no�nej 
cz��ci nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo�ci od 
5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaln� i lo�ci� wody, który po zako�czeniu procesu wi�zania osi�ga 
wytrzymało�� na �ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 
1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami                       
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Cement 
 Nale�y stosowa� cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17]   klasy 32,5. 
Za zgod� In�yniera mo�na stosowa� cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych                
z PN-B-19701 [17]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
Lp. Wła�ciwo�ci Klasa cementu 32,5 
1 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni�: 

- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni�: 32,5 
3 Czas wi�zania: 

- pocz�tek wi�zania, najwcze�niej po upływie, min. 
- koniec wi�zania, najpó�niej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stało�� obj�to�ci, mm, nie wi�cej ni�: ≤ 10 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

105 

 Przechowywanie cementu powinno si� odbywa� zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b�dzie dłu�szy od trzech miesi�cy, mo�na go stosowa� 
za zgod� In�yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka�� jego przydatno�� do robót. 
Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki chudego betonu nale�y stosowa�: 
− �wiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
− kruszywo �u�lowe z �u�la wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie�ci� si� w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na 
rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno by� tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymaln� 
szczelno�� i urabialno�� przy minimalnym zu�yciu cementu i wody. 
 

Tablica  2.   Warto�ci   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według   PN-S-96013 [22] 
Sito o boku oczka 

kwadratowego (mm) 
Przechodzi przez sito 

(%) 
Przechodzi przez sito 

(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 3. 
Kruszywo �u�lowe powinno by� całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37 [12]                         
i �elazawy według PN-B-06714-39 [13]. 
 

Tablica 3. Wymagania dotycz�ce kruszywa do chudego betonu 
Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania Badania według 

1 Zawarto�� pyłów mineralnych poni�ej 0,063 mm,  
%, nie wi�cej ni�: 

4 PN-B-06714-13 
[5] 

2 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni�: 

barwa wzorcowa PN-B-06714-26 
[10] 

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej 
ni�: 

0,5 PN-B-06714-12 
[4] 

4 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpo�redniej, %, nie wi�cej ni�: 

10 PN-B-06714-19 
[9] 

5 Nasi�kliwo�� wagowa frakcji wi�kszych od       
2 mm, %, nie wi�cej ni�: 

5 PN-B-06714-18 
[8] 

6 Zawarto�� ziarn nieforemnych, %, nie wi�cej ni�: 30 PN-B-06714-16 
[7] 

7 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %, nie wi�cej ni�: 

1 PN-B-06714-28 
[11] 

8 Odporno�� na rozpad krzemianowy i �elazawy 1) całkowita PN-B-06714-37[12] 
PN-B-06714-39[13] 

1) dotyczy kruszywa �u�lowego. 
 
Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel�gnacji wykonanej podbudowy 
nale�y stosowa� wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez bada� laboratoryjnych mo�na 
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych �ródeł, nie mo�e by� u�yta do momentu jej 
przebadania zgodnie z wy�ej podan� norm�. 
Chudy beton 
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 
 Chudy beton powinien spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania Badania według 
1 Wytrzymało�� na �ciskanie po 7 dniach, 

MPa 
od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 

[22] 
2 Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach, 

MPa 
od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  

[22] 
3 Nasi�kliwo��, % m/m, nie wi�cej ni�: 7 PN-B-06250 [3] 
4 Mrozoodporno��, zmniejszenie 

wytrzymało�ci, %, nie wi�cej ni�: 
30 PN-S-96014 

[23] 
 

2.5.2. Skład chudego betonu 
Skład chudego betonu powinien by� tak dobrany, aby zapewniał osi�gni�cie wła�ciwo�ci okre�lonych w tablicy 4. 
Zawarto�� cementu powinna wynosi� od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza� 130 kg/m3. 
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by� zgodne z p. 2.3. 
Zawarto�� wody powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2] (du�y cylinder, metoda II), z tolerancj� +10%, -20% jej warto�ci. 
2.5.3. Projektowanie chudego betonu 
 Projekt składu chudego betonu powinien by� wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 
 Projekt składu chudego betonu powinien zawiera�: 

a) wyniki bada� cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach w�tpliwych - wyniki bada� wody, według PN-B-32250 [19], 
c) wyniki bada� kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wła�ciwo�ci, okre�lone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3), 
d) skład chudego betonu (zawarto�� kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki bada� wytrzymało�ci po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 
f) wyniki bada� nasi�kliwo�ci, według PN-B-06250 [3], 
g) wyniki bada� mrozoodporno�ci, według PN-S-96014 [23]. 

Materiały do piel�gnacji podbudowy z chudego betonu 
 Do piel�gnacji podbudowy z chudego betonu mog� by� stosowane: 

− emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
− asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 
− preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włóknina wg PN-P-01715 [21]. 
 

SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprz�t do wykonywania podbudów z chudego betonu 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza� si� 
mo�l iwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ci�głego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna by� 
wyposa�ona w urz�dzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantuj�ce nast�puj�ce 
tolerancje dozowania, wyra�one w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement 
± 0,5%, woda ± 2%. In�ynier mo�e dopu�ci� obj�to�ciowe dozowanie wody, 

− przewo�nych zbiorników na wod�, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zag�szczania 
− zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zag�szczania                    

w miejscach trudno dost�pnych. 
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TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nale�y przewozi� 
cementowozami, natomiast cement workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda mo�e by� dostarczana wodoci�giem lub przewo�nymi zbiornikami wody. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Warunki przyst�pienia do robót 
 Podbudowa z chudego betonu nie mo�e by� wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 
poni�ej 5oC oraz wtedy, gdy podło�e jest zamarzni�te i podczas opadów deszczu. Nie nale�y rozpoczyna� 
produkcji mieszanki betonowej, je�eli prognozy meteorologiczne wskazuj� na mo�liwy spadek temperatury poni�ej 
2oC w czasie najbli�szych 7 dni. 
Przygotowanie podło�a 
 Podło�e gruntowe pod podbudow� powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi                  
w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” lub ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudow� z chudego betonu nale�y układa� na wilgotnym podło�u. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�, zgodnie z wymaganiami                         
ST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”. 
 Je�eli warstwa chudego betonu ma by� układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale�y 
ustawi� na podło�u prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one �ci�le linie kraw�dzi podbudowy według 
dokumentacji projektowej. Wysoko�� prowadnic powinna odpowiada� grubo�ci warstwy mieszanki betonowej                  
w stanie niezag�szczonym.  Prowadnice powinny by� ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj�cy ich 
przesuwanie si� pod wpływem oddziaływania maszyn u�ytych do wykonania warstwy podbudowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszank� chudego betonu o �ci�le okre�lonym uziarnieniu, zawarto�ci cementu i wilgotno�ci optymalnej 
nale�y wytwarza� w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacj� i nadmiernym wysychaniem. 
Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki betonowej 
 Przy układaniu mieszanki betonowej za pomoc� równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomoc� równiarek bez stosowania prowadnic, mo�e odbywa� si� tylko w wyj�tkowych 
wypadkach, okre�lonych w SST, za zgod� In�yniera. 
 Podbudowy z chudego betonu wykonuje si� w jednej warstwie o grubo�ci od 10 do 20 cm, po  
zag�szczeniu. Gdy wymagana jest wi�ksza grubo��, to do układania drugiej warstwy mo�na przyst�pi� 
najwcze�niej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez In�yniera. 
 Natychmiast po rozło�eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale�y rozpocz�� jej zag�szczanie. Zag�szczanie 
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocz�� si� od kraw�dzi i przesuwa� si� pasami podłu�nymi, 
cz��ciowo nakładaj�cymi si� w stron� osi jezdni. Zag�szczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocz�� si� od ni�ej poło�onej kraw�dzi i przesuwa� si� pasami podłu�nymi, cz��ciowo nakładaj�cymi 
si�, w stron� wy�ej poło�onej kraw�dzi podbudowy. Pojawiaj�ce si� w czasie wałowania zani�enia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, powinny by� natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach 
wadliwie wykonanych na pełn� gł�boko�� i wbudowanie nowej mieszanki albo przez �ci�cie nadmiaru, 
wyrównanie i zag�szczenie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny              
i jednolity wygl�d. 
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 Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego ni� 1,00 
okre�lonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu du�ego, II-ga metoda oznaczania). 
Zag�szczenie powinno by� zako�czone przed rozpocz�ciem czasu wi�zania cementu. 
 Wilgotno�� mieszanki betonowej podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej                   
z tolerancj� + 10% i - 20% jej warto�ci. 
Spoiny robocze 
 Wykonawca powinien tak organizowa� roboty, aby w miar� mo�l iwo�ci unika� podłu�nych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na cał� szeroko�� równocze�nie. 
 W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 
podbudowy, nale�y pionow� kraw�d� wykonanego pasa zwil�y� wod�. Przy podbudowie wykonanej bez 
prowadnic w uło�onej i zag�szczonej mieszance, nale�y wcze�niej obci�� pionow� kraw�d�. Po zwil�eniu jej wod� 
nale�y wbudowa� kolejny pas podbudowy. W podobny sposób nale�y wykona� poprzeczn� spoin� robocz� na 
poł�czeniu działek roboczych. Od obci�cia pionowej kraw�dzi we wcze�niej wykonanej mieszance mo�na 
odst�pi� wtedy, gdy czas pomi�dzy zako�czeniem zag�szczania jednego pasa, a rozpocz�ciem wbudowania 
s�siedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 
 Je�eli w dolnej warstwie podbudowy wyst�puj� spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 
powinny by� wzgl�dem nich przesuni�te o co najmniej 30 cm dla spoiny podłu�nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
Nacinanie szczelin 
 Zaleca si� w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie 
szczelin pozornych, w pocz�tkowej fazie twardnienia podbudowy, na gł�boko�� około 35% jej grubo�ci. 
 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymało�ci (wg tablicy 4) i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoo�miodniowej wytrzymało�ci chudego betonu, wyci�cie szczelin pozornych jest 
konieczne. 
 Szeroko�� naci�tych szczelin pozornych powinna wynosi� od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale�y wyci�� tak, 
aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostok�tne płyty. 
 Stosunek długo�ci płyt do ich szeroko�ci powinien by� nie wi�kszy ni� od 1,5  do 1,0. 
Piel�gnacja podbudowy 
 Podbudowa z chudego betonu powinna by� natychmiast po zag�szczeniu poddana piel�gnacji. 
Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona według jednego z nast�puj�cych sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsj� asfaltow�, albo asfaltem D200 lub D300 w ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie preparatami powłokowymi posiadaj�cymi aprobat� techniczn�, w ilo�ciach ustalonych w SST, po 

uprzednim zaakceptowaniu ich u�ycia przez In�yniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod�, co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, uło�on� na zakład co najmniej 30 cm 

i zabezpieczon� przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
e) przykrycie warstw� piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby piel�gnacji, zaproponowane przez Wykonawc� i inne materiały mog� by� zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji In�yniera. 
 Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni piel�gnacji,                 
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo�e odbywa� si� wył�cznie za zgod� In�yniera.  
Odcinek próbny 
 Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprz�t budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zag�szczania  jest 

wła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag�szczeniem,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubo�ci warstwy zag�szczonej, 
− okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców do uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia podbudowy. 
 Do takiej próby Wykonawca powinien u�y� materiałów oraz sprz�tu takich, jakie b�d� stosowane do 
wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 m2 do 800 m2, a długo�� nie powinna by� 
mniejsza ni� 200 m. 
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 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In�yniera.  
Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� chroniona przed 
uszkodzeniami. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu 
budowlanego, to powinien naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny 
koszt  
 Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, �niegu i mróz. 
 Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia podbudowy. 
 Podbudowa z chudego betonu musi by� przed zim� przykryta co najmniej jedn� warstw� mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 
 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa i cementu okre�lone w  pkt 2.2 i 2.3 
niniejszych specyfikacji. 
Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 
podano w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
                 z chudego betonu 

Cz�stotliwo�	 bada Lp. Wyszczególnienie bada 
Minimalne ilo�ci bada 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy  

na jedno badanie  

1 
2 
3 
4 

Wilgotno�� mieszanki betonowej 
Zag�szczenie mieszanki betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Grubo�� podbudowy 

 
2 

 
600 m2 

5 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tabl. 3 
pkt 2.3 

Dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymało�� na �ciskanie 
po   7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m2 

7 Badanie cementu dla ka�dej partii 
8 Badanie wody dla ka�dego w�tpliwego �ródła 
9 Nasi�kliwo�� 

10 Mrozoodporno�� 
w przypadkach w�tpliwych  i na zlecenie In�yniera 

 

6.3.2. Wilgotno�� mieszanki 
 Wilgotno�� mieszanki betonowej powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w projekcie składu 
tej mieszanki z tolerancj� + 10%, - 20% jej warto�ci. 
6.3.3. Zag�szczenie podbudowy z chudego betonu 
 Mieszanka betonowa powinna by� zag�szczana do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego 
ni� 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normaln� prób� Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II). 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

111 

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
 Próbki do bada� nale�y pobiera� z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-B-06714-15 [6]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2. 
6.3.5. Grubo�� warstwy podbudowy 
 Grubo�� warstwy nale�y mierzy� bezpo�rednio po jej zag�szczeniu. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� 
od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 1 cm. 
6.3.6. Badania kruszywa 
 Wła�ciwo�ci kruszywa nale�y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka�dej partii. Wła�ciwo�ci 
kruszywa powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 
6.3.7. Wytrzymało�� na �ciskanie 
 Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 16,0 cm. Próbki do 
bada� nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w �wie�o rozło�onej warstwie. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y 
formowa� i przechowywa� zgodnie z norm� PN-S-96013 [22]. Trzy próbki nale�y bada� po 7 dniach i trzy po 28 
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymało�ci na �ciskanie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi               
w pkt 2.5 tablica 4. 
6.3.8. Badania cementu 
 Dla ka�dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre�li� wła�ciwo�ci podane w pkt 2.2 tablica 1. 
6.3.9. Badanie wody 
 W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody według PN-B-32250 [19]. 
6.3.10. Nasi�kliwo�� i mrozoodporno�� chudego betonu 
 Nasi�kliwo�� i mrozoodporno�� okre�la si� po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm�                        
PN-B-06250 [3]. 
 Wyniki bada� powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 
Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów 
  Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podaje  tablica 6. 
 

Tablica 6. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego  betonu 
Lp. Wyszczególnienie bada  

i pomiarów 
Minimalna cz�stotliwo�	  

bada i  pomiarów 
1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� na 

ka�dym pasie ruchu 
3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz�dne wysoko�ciowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m 
7 Grubo�� podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2 

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

6.4.2. Szeroko�� podbudowy 
 Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy wy�ej 
le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równo�� podbudowy 
 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z norm�                    
BN-68/8931-04 [25].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�                    
z tolerancj� ± 0,5 %. 
6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 
 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza� + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubo�� podbudowy 
 Grubo�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urz�dze� 

pomocniczych, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− piel�gnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

PRZEPISY ZWI�ZANE 
Normy 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 
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10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow� 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; �wir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
17. PN-B-19701 Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z �u�la wielkopiecowego 

kawałkowego 
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wska�ników technologicznych i u�ytkowych oraz metod 

bada� 
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchni� ulepszon�. Wymagania i badania 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

   
Inne dokumenty 

  26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.
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D-04.00.00.  PODBUDOWY 
D-04.06.01. b  PODBUDOWA  Z  BETONU  CEMENTOWEGO 

 
1. WST�P. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z  betonu  cementowego dla potrzeb przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 
podbudowy z  betonu  cementowego, zgodnie z lokalizacj�  okre�lon�  w  Dokumentacji  Projektowej / 
Technicznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. 
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag�szczonej mieszanki betonowej, która po osi�gni�ciu 

wytrzymało�ci na �ciskanie odpowiadaj�cej klasie betonu B 15 (lub wy�szej), stanowi fragment no�nej 
cz��ci nawierzchni, słu��cy do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy Rb
G  = 15 MPa), okre�laj�cy 

wytrzymało�� gwarantowan� betonu (R b
G ). 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników u�ytych do wykonania betonu przed 
zag�szczeniem. 

1.4.5. Beton zwykły - beton o g�sto�ci pozornej powy�ej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawieraj�cy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilo�ci nie mniejszej ni/ 
3% obj�to�ci zag�szczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzaj�cych, 
dodanych do mieszanki betonowej. 

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwi�kszonej wytrzymało�ci na rozci�ganie i zwi�kszonej 
trwało�ci i mrozoodporno�ci. 

1.4.8. Domieszki napowietrzaj�ce - preparaty powierzchniowo czynne powoduj�ce powstawanie w czasie 
mieszania mieszanki betonowej, du�ej liczby bardzo drobnych p�cherzyków powietrza, równomiernie 
rozmieszczonych w mieszance betonowej. 

1.4.9. Preparaty powłokowe - produkty ciekłe słu��ce do piel�gnacji �wie�ego betonu.  Naniesione  na jego 
powierzchnie, wytwarzaj� powłok� piel�gnacyjn�, zabezpieczaj�ca powierzchnie betonu przed 
odparowaniem wody. 

1.4.10. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.11. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 
1.4.12. Szczelina rozszerzania - szczelina dziel�ca płyty betonowe na całej ich grubo�ci i umo�liwiaj�ca 

wydłu�anie si� i kurczenie płyt. 
1.4.13. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dziel�ca płyty betonowe na całej grubo�ci i umo�liwiaj�ca tylko 

kurczenie si� płyt. 
1.4.14. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel�ca płyty betonowe w cz��ci górnej przekroju 

poprzecznego. 
1.4.15. Masa zalewowa na gor�co - mieszanina składaj�ca si� z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem 

kauczuku lub �ywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniaj�cych, przeznaczona do 
wypełniania szczelin nawierzchni na gor�co. 
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1.4.16. Masa zalewowa na zimno - mieszanina �ywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, zawieraj�ca 
konieczne dodatki uszlachetniaj�ce i wypełniaj�ce, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 

1.4.17. Wkładki uszczelniaj�ce do szczelin - elastyczne profile zamkni�te lub otwarte, zwykle wykonane                       
z tworzywa sztucznego, wciskane w szczelin� w celu jej uszczelnienia. 

1.4.18. Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca grunty niespoiste, okre�lona wg wzoru                          
U = d60 : d10, gdzie d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - �rednica oczek sita, 
przez które przechodzi 10% gruntu. 

 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi norma mi                            
i z definicjami podanymi w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w  ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow� i aprobat� techniczn� 
Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by� zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobat� techniczn� IBDiM. 
Cement 

 Do produkcji mieszanki betonowej nale�y stosowa� cementy odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN                
197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane 
przez In�yniera. 
Cement do betonu klasy B25 
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nale�y stosowa� cement portlandzki klasy 32,5.   W uzasadnionych  
przypadkach mo�e by� stosowany równie/ cement portlandzki klasy 42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45. 
Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 według PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno si� odbywa� zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
Kruszywo 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej nale�y stosowa� kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczaków 
lub surowca skalnego, kruszywo z �u�la wielkopiecowego kawałkowego oraz mieszanki tych kruszyw. 

 Uziarnienie kruszywa wchodz�cego w skład mieszanki betonowej powinno by� tak dobrane, aby 
mieszanka ta wykazywała maksymaln� szczelno�� i urabialno�� przy minimalnym zu�yciu cementu i wody. 

 Wła�ciwo�ci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym 
w PN-S-96014:1997 [10]. 

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo łamane                      
i naturalne, według PN-B-06712 [3] i spełniaj�ce wymagania zawarte w niniejszych ST. 
Kruszywo do betonu klasy B 25 
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nale�y stosowa�: 

- grysy marki 20 i 30, 
- �wir marki 20 i 30, 
- piaski i piaski łamane uszlachetnione. 

�wir marki 20 mo�e by� stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilo�ci, aby w mieszance kruszyw 
zawarto�� ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 
Grysy i  �wir powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3] dla marki 20 i 30. 
Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy             
3 pkt 2.3.1. 
Kruszywo ze skał w�glanowych i piaskowców mo�e by� u�yte do betonu B25 wówczas, gdy badania laboratoryjne 
stwierdza brak reaktywno�ci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgoda In�yniera. 
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Tablica 4. Wymagania dla grysu i �wiru do betonu klasy B25 

 
Woda 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej i piel�gnacji podbudowy nale�y u�ywa� wody okre�lonej                              
w PN-S-96014:1997 [24]. 

Zarówno  do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel�gnacji wykonanej nawierzchni betonowej 
nale�y stosowa� wod� odpowiadaj�c� wymaganiom PN-B-32250 (16]. 

Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 
Woda pochodz�ca z w�tpliwych �ródeł nie mo�e by� u�yta do mo mentu jej przebadania na zgodno�� z wy�ej 
podan� norm�. 
Domieszki do betonu 

 W celu zmiany warunków wi�zania i twardnienia, poprawy wła�ciwo�ci betonu  i mieszanki betonowej oraz 
ograniczenia zawarto�ci cementu mog� by� stosowane domieszki według PN-EN 934-2:1999 [9]. 

 Przy wyborze domieszki nale�y uwzgl�dni� jej zgodno�� z cementem. Zaleca si� wykona� badanie 
zgodno�ci w laboratorium oraz sprawdzi� na odcinku próbnym. 
Beton 
 Zawarto�� cementu w 1 m3 zag�szczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekracza� 250kg 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by� co najmniej g�stoplastyczna.  W podbudowie nale�y stosowa� 
beton o wytrzymało�ci odpowiadaj�cej klasie  B 15. W przypadkach szczególnych dopuszcza si� stosowanie 
betonu o klasie wy�szej. 
Nasi�kliwo�� betonu nie powinna przekracza� 7% (m/m). 
�rednia wytrzymało�� na �ciskanie próbek zamra�anych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10], nie powinna 
by� mniejsza ni� 80% warto�ci �redniej wytrzymało�ci próbek niezamra�anych. 
Masy zalewowe 
Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych nale�y stosowa� specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gor�co lub na zimno, posiadaj�ce aprobat� techniczna. 
Dopuszcza si� masy zalewowe wg BN-74/6771-04 [20]. 
   

Do piel�gnacji �wie�o uło�onej podbudowy z betonu cementowego nale�y stosowa	: 
− preparaty powłokowe, 
− folie z tworzyw sztucznych. 

Dopuszcza si� piel�gnacj� warstw� piasku naturalnego, bez zanieczyszcze� organicznych lub warstw� włókniny    
o grubo�ci, przy obci��eniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wod�. 
     Do piel�gnacji nawierzchni betonowych mog� by	 stosowane: 

-    preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 
-    włókniny według PN-P-01715 [ 17], 
-    folie z tworzyw sztucznych, 
-    piasek i woda. 
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3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza� si� 
mo�l iwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ci�głego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielko�ci 

betoniarek, 
− przewo�nych zbiorników na wod�, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych listw wibracyjnych do zag�szczania mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych, zag�szczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do zag�szczania                         

w miejscach trudno dost�pnych. 
 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-   wytwórni stacjonarnej typu ci�głego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna by� wyposa�ona 

w urz�dzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantuj�ce nast�puj�ce tolerancje 
dozowania, wyra�one w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda 
± 2%.  Inspektor mo�e dopu�ci� obj�to�ciowe dozowanie wody, 

-   przewo�nych zbiorników na wod�, 
-   układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
-   mechanicznych urz�dze� wibracyjnych do zag�szczania mieszanki betonowej, 
-    walców statycznych lub wibracyjnych do zag�szczania mieszanki betonowej, 
-    zag�szczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zag�szczania w miejscach trudno dost�pnych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  
      Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Materiały sypkie, stal, kruszywo  oraz  domieszki mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu,                     
w warunkach zabezpieczaj�cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 Cement luzem nale�y przewozi� cementowozami, natomiast workowany mo�na przewozi� dowolnymi 
�rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Masy zalewowe, wkładki uszczelniaj�ce, materiały do piel�gnacji nale�y dostarcza� zgodnie z warunkami 
podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów, zgodnie z warunkami podanymi                              
w �wiadectwach dopuszczenia. 

Transport masy betonowej powinien odbywa� si� zgodnie z PN-B-06250 [2]. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST.                        
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie podbudowy, 
3. piel�gnacj� podbudowy, 
4. roboty wyko�czeniowe. 
Warunki przyst�pienia do robót : 
Nawierzchnia betonowa nie powinna by� wykonywana w temperaturach ni/szych ni� 50C i nie wy/szych ni� 300C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia 
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betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymało�ci i trwało�ci nawierzchni.  Betonowania nie mo�na 
wykonywa� podczas opadów deszczu.   Podło�e / podbudowa musi by� przygotowana zgodnie z SST                            
i dokumentacj� projektow�. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
5.3.1. Wst�pne roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza� In�yniera: 
− ustali� lokalizacj� terenu robót, 
− przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysoko�ciowych, 
− usun�� przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze� itd.. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 
 Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiada� wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz 
punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji. 
 Podczas projektowania składu betonu nale�y wykona� próbne zaroby w celu sprawdzenia wła�ciwo�ci 
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawarto�ci powietrza i oznaczenia g�sto�ci. 
5.4.2. Warunki przyst�pienia do robót 
 Podbudow� z betonu cementowego zaleca si� wykonywa� przy temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C. 
Dopuszcza si� wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powy�ej 25˚C pod warunkiem nie 
przekroczenia temperatury mieszanki betonowej powy�ej 30˚C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze poni�ej 
5˚C dopuszcza si� pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalaj�cych na utrzymanie temperatury 
mieszanki betonowej powy�ej 5˚C przez okres co najmniej 3 dni. 
 Betonowania nie mo�na wykonywa� podczas opadów deszczu. 
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszank� betonow� o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nale�y wytwarza� w wytwórniach 
betonu, zapewniaj�cych ci�gło�� produkcji i gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczaj�cy przed segregacj� i wysychaniem. 
5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej mo�e si� odbywa� dwiema zasadniczymi metodami: 

- w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
- w deskowaniu przesuwnym (�l izgowym). 

Nie wolno dopuszcza� do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszank� betonowa nale�y wbudowa� nie 
pó�niej ni� 45 minut po jej wyprodukowaniu.  Powierzchnia uło�onej mieszanki musi by� równa i zamkni�ta. 

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudow� nale�y wykonywa� mechanicznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprz�tu, zapewniaj�cego równomierne rozło�enie masy oraz zachowanie jej jednorodno�ci. 
 Dopuszcza si� r�czne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym                  
o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody In�yniera. 
 Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa si� za pomoc� maszyn poruszaj�cych si� po prowadnicach. 
Prowadnice powinny by� tak skonstruowane, aby spełniały równocze�nie rol� deskowa� i dlatego od strony 
wewn�trznej powinny by� zabezpieczone przed przyczepno�ci� betonu (np. natłuszczone olejem mineralnym).  
Prowadnice powinny by� przytwierdzone do podło�a w sposób uniemo�liwiaj�cy ich przemieszczanie                            
i zapewniaj�cy ci�gło�� na zł�czach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszank� betonow� musz� by� gładkie, 
czyste i pozbawione resztek stwardniałego betonu. 
 Ustawienie prowadnic winno by� takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudow� wymaganej niwelety, 
spadków podłu�nych i poprzecznych. 
 Zdj�cie prowadnic mo�e nast�pi� nie wcze�niej ni� po upływie 36 godzin od zako�czenia betonowania 
płyt w temperaturze otoczenia powy�ej 10oC, a przy temperaturze otoczenia ni�szej - nie wcze�niej ni� po upływie 
48 godzin. Prowadnice powinny by� zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. 
 Przy stosowaniu deskowania �lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje 
si� układark� mechaniczn�, która przesuwaj�c si� formuje płyt� podbudowy, ograniczaj�c j� z boku deskowaniem 
�lizgowym, bez stosowania prowadnic. 
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5.4.5. Zag�szczanie mieszanki betonowej 
 Do zag�szczania mieszanki betonowej w podbudowie nale�y stosowa� odpowiednie mechaniczne 
urz�dzenia wibracyjne, zapewniaj�ce jednolite jej zag�szczenie. 
 Powierzchnia warstwy zag�szczonej powinna mie� jednolit� tekstur� i połysk, a grube ziarna kruszywa 
powinny by� widoczne lub powinny znajdowa� si� bezpo�rednio pod powierzchni�. 
5.4.6. Wykonanie szczelin 
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza si� – po uzyskaniu zgody In�yniera - 
wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin 
przy u�yciu no�a wibracyjnego itd. 
5.4.7. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

Przed przyst�pieniem do wypełniania szczelin, musza by� one dokładnie oczyszczone z zanieczyszcze� 
obcych, pozostało�ci po cieciu betonu itp.  Pionowe �ciany szczelin musza by� suche, czyste, nie wykazywa� 
pozostało�ci pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gor�co jak i na zimno, wolno wykonywa� w temperaturze 
powy�ej l00C przy bezdeszczowej, mo�l iwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewn�trz, powinna by� oczyszczona (zamieciona) po obu 
stronach szczeliny, pasem o szeroko�ci ok.1 m. 

Przed wypełnieniem szczelin masa na gor�co, pionowe �cianki powinny by� zagruntowane roztworem 
asfaltowym.  Masa zalewowa na gor�co powinna mie� temperatur� podana przez producenta. Szczeliny nale�y 
wypełnia� z meniskiem wkl�słym, bez nadmiaru. 
5.4. Piel�gnacja podbudowy 
 Bezpo�rednio po zag�szczeniu  nale�y �wie�y beton zabezpieczy� przed wyparowaniem wody przez 
pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.2.8. Nale�y to wykona� przed upływem 90 min od chwili 
zako�czenia zag�szczania. 

Dla zabezpieczenia �wie�ego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,                        
w przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno�� powietrza poni�ej 60%) powierzchnia betonu 
powinna by� skrapiana woda. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� stosowanie piel�gnacji polegaj�cej na przykryciu 
nawierzchni cienka warstwa piasku, o grubo�ci co najmniej 5 cm, utrzymywanego  stale w stanie wilgotnym przez 
7 do 10 dni. 

Stosowanie innych �rodków do piel�gnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami 
technicznymi itp.) wymaga ka�dorazowej  zgody In�yniera. 
5.5. Roboty wykoczeniowe 

Roboty wyko�czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Do robót 
wyko�czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej�cych warunków 
terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych, np. parkanów, ogrodze�, nawierzchni, chodników, kraw��ników 

itp., 
− niezb�dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro�linno�ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− wykona� badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone w pkcie 2, 
− sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania (nawierzchni) przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach 
w�tpliwych wody i przedstawi� wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa i cementu okre�lone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej 
specyfikacji. 

6.4. Badania (nawierzchni) w czasie robót 
6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres badan i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Cz�stotliwo�	 oraz zakres badan przy budowie nawierzchni betonowej 

 
6.4.2. Badanie kruszywa 
Wła�ciwo�ci kruszywa nale�/y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka�dej partii. Wła�ciwo�ci 
kruszywa powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
6.4.3. Badanie wody 
W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody według PN-B-32250 [ 16]. 
6.4.4. Badanie cementu 
Dla ka/dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre�l i� jego wła�ciwo�ci podane w pkt  2.2 tablica 1. 
6.4.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nale�y wykona� zgodnie z PN-B-06250 [2]. 
Wyniki badan powinny by� zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez In�yniera. 
6.4.6. Badanie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej 
Badanie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej nale�y wykona� zgodnie z PN-S-96015 [18]. Wyniki badan 
powinny by� zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez In�yniera. 
6.4.7. Wytrzymało�� betonu na �ciskanie 
Badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie nale�y wykona� zgodnie z PN-B- 6250 [2]. 
6.4.8. Wytrzymało�� betonu na rozci�ganie przy zginaniu 
Badanie wytrzymało�ci betonu na rozci�ganie nale�y wykona� zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 3.5.10.1. 
6.4.9. Nasi�kliwo�� betonu 
Badanie nasi�kliwo�ci betonu nale�y wykona� zgodnie z PN-B-06250 [2). 
6.3.10. Mrozoodporno�� betonu 
Badanie mrozoodporno�ci betonu nale�y wykona� zgodnie z PN-B-062S0 [2]. 
6.4.11. Badania dotycz�ce cech geometrycznych nawierzchni betonowej 
6.4.12. Cz�stotliwo�� oraz zakres badan i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres badan i pomiarów podaje tablica 7. 
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Tablica 7. Cz�stotliwo�	 oraz zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

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

6.4.13. Szeroko�� nawierzchni 
Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�nic si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni/ ± 5cm. 
6.4.14. Równo�� nawierzchni 
Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni nale�y mierzy� wg BN-68/8931-04 [21]. 
Nierówno�ci nawierzchni nie mog� przekracza�: 6 mm 
Nierówno�ci poprzeczne nawierzchni nale�y mierzy� łata 4-metrowa. Nierówno�ci nie mog� przekracza� 6 mm. 
6.4.15. Ukształtowanie osi w planie 
Os nawierzchni w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni/ ±n 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.16. Grubo�� nawierzchni 
Grubo�� nawierzchni nie mo�e ró�nic si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni/ ± 1 cm. 
6.4.17. Wytrzymało�� na �ciskanie, nasi�kliwo�� i mrozoodporno�� 
Sprawdzenie polega na wyci�ciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób okre�lony                                
w PN-Su96015 [18]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST  i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania  dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− przygotowanie podło�a, 
− Ew. wykonanie warstwy ods�czaj�cej. 
 Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00   
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-    wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
-    transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
-    oczyszczenie i przygotowanie podło�a, 
-    ustawienie deskowa�, 
− wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymaga� specyfikacji technicznej / lub uło�enie 

nawierzchni,  wraz  z  jej  piel�gnacj�, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-    wyci�cie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniaj�cym podłu�nych i poprzecznych szczelin, 
− odwiezienie sprz�tu. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Polskie  Normy 

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci pyłów mineralnych 
6. PN-B-06714-I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metoda bezpo�rednia 
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metoda krystalizacji 
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci cz��ci organicznych 
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metoda bromowa 
13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymało�ci na mia�d�enie 
14. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci ziarn słabych 
15. PN-B-19701 Cement powszechnego u�ytku. Skład , wymagania i ocena zgodno�ci 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wska�ników technicznych i u�ytkowych oraz metod badan 
18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
22.PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz��� I: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu  

powszechnego u�ytku 
23. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
24. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskow. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni� 

ulepszon�. Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
• „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych”,  Zarz�dzenie  Nr  12  Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych z dnia 10 lipca  2001 r.  (GDDP - IBDiM, Warszawa  2001 r.). 
•  „Katalog Wzmocnie�  i  Remontów  Nawierzchni  Podatnych  i  półsztywnych”, Zał�cznik  Nr 4  Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 23 lutego  2001 r.  (GDDP - IBDiM, Warszawa  2001 r.). 
• „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych",  Zał�cznik  Nr 6  Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r.  (GDDP - IBDiM , Warszawa  1997 r.). 
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D-04.00.00.  PODBUDOWY 
D-04.07.01.  PODBUDOWA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

 
1. WST�P. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z  betonu  asfaltowego  dla potrzeb przedmiotowej inwestycji. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 
podbudowy z  betonu  asfaltowego, zgodnie z lokalizacj�  okre�lon�  w  Dokumentacji  Projektowej / Technicznej. 
 Podbudow� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poni�szego 
zestawienia: 
Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu 

Katalog typowych konstrukcji jezdni 
podatnych, 1983 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych 

 
kategoria ruchu 

 

liczba osi 
obliczeniowych 
100 kN/pas/dob� 

 
kategoria ruchu 

liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dob� 

R1 (bardzo lekki) < 4 
R2 (lekki) 4 ÷÷÷÷ 12 

KR1 � 12 

R3 (lekko�redni) 13 ÷÷÷÷ 24 
R4 (�redni) 25 ÷÷÷÷ 70 

KR2 13 ÷÷÷÷ 70 

R5 (ci��ki) 71 ÷÷÷÷ 335 KR3 71 ÷÷÷÷335 
KR4 336 ÷÷÷÷ 1000 
KR5 1001 ÷÷÷÷ 2000 R6 (bardzo ci��ki) > 335 

KR6 > 2000 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zag�szczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która 

stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym,  

uło�ona i zag�szczona. 
1.4.3. Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
1.4.4. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.6. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami                            

i z definicjami podanymi w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Asfalt 
 Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96170:1965 [5]. 
Rodzaje  stosowanych asfaltów  w  zale�no�ci  od kategorii ruchu podano w tablicy 1. 

2.3. Wypełniacz 
 Nale�y stosowa� wypełniacz wapienny, spełniaj�cy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla wypełniacza 
podstawowego i zast�pczego. 
 Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si� stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z 
odpylania, popioły lotne z w�gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod� In�yniera. 
 Składowanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 

2.4. Kruszywo 
 W zale�no�ci od kategorii ruchu nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy 1. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Lp. Rodzaj materiału  /  nr normy 
KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane oraz zwykłe 
wyprodukowane ze wszystkich rodzajów skał litych 
oraz z surowca sztucznego (�u�le), wg 
PN-B-11112:1996 

 
kl. I, II, III 
gat. 1, 2 

 
kl. I, II 

gat. 1, 2 

2 �wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 
3 Grys i �wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, II, III 

gat. 1, 2 
kl. I, II 

gat. 1, 2 
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 gat. 1, 21) 
5 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 

laboratorium drogowego 

 
podstawowy, 
zast�pczy, 

pyły z odpylania, 
popioły lotne z 

w�gla kamiennego 

 
podstawowy 

 
pyły z odpylania 2) 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D70, D50 
1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej � 1 

2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów � 1 
 

2.5. Asfalt upłynniony 
 Nale�y stosowa� asfalt upłynniony spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96173:1974 [6]. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
Nale�y stosowa� drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre�lone w WT.EmA-94 [11]. 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykaza� si� 
mo�l iwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców stalowych gładkich lekkich i �rednich, 
− walców ogumionych ci��kich o regulowanym ci�nieniu w oponach, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

127 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

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

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
4.2.2. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umo�l iwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.3. Kruszywo 
 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi wyposa�onymi                   
w pokrowce brezentowe. 
 W czasie transportu mieszanka powinna by� przykryta pokrowcem. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w system ogrzewczy. 
 

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. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy 

 Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy In�ynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych i próbki materiałów 
pobrane w obecno�ci In�yniera. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 2. 
Tablica 2.  Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego 

oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu 

Kategoria ruchu 
KR 1-2 KR 3-6 

Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek 

sit #, mm 

0/31,5 0/25 0/20 0/16 0/12,8 0/31,5 0/25 
Przechodzi przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 

 
 

100 
87÷÷÷÷100 
63÷÷÷÷88 
54÷÷÷÷80 
45÷÷÷÷72 

 
 
 

100 
83÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷90 
58÷÷÷÷83 

 
 
 
 

100 
80÷÷÷÷100 
65÷÷÷÷90 
50÷÷÷÷80 

 
 
 
 
 

100 
85÷÷÷÷100 
72÷÷÷÷90 

 
 
 
 
 
 

100 
83÷÷÷÷100 

 
 

100 
77÷÷÷÷100 
64÷÷÷÷86 
53÷÷÷÷75 
45÷÷÷÷66 

 
 
 

100 
81÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷90 
60÷÷÷÷80 
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4,0 
2,0 

 (zawarto�� frakcji grysowej) 
 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

40÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷54 
30÷÷÷÷53 
24÷÷÷÷45 
17÷÷÷÷35 

 
(65÷÷÷÷83) 

 
 

10÷÷÷÷26 
7÷÷÷÷20 
6÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷11 
4÷÷÷÷10 
3÷÷÷÷7 

45÷÷÷÷73 
40÷÷÷÷67 
34÷÷÷÷59 
25÷÷÷÷47 
17÷÷÷÷35 

 
(65÷÷÷÷83) 

 
 

10÷÷÷÷25 
7÷÷÷÷18 
6÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷13 
5÷÷÷÷12 
4÷÷÷÷7 

44÷÷÷÷74 
35÷÷÷÷65 
27÷÷÷÷53 
20÷÷÷÷40 

 
(60÷÷÷÷80) 

 
 

13÷÷÷÷29 
8÷÷÷÷22 
6÷÷÷÷19 
5÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷12 
4÷÷÷÷8 

65÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷75 
40÷÷÷÷60 
25÷÷÷÷45 

 
(55÷÷÷÷75) 

 
 

17÷÷÷÷30 
11÷÷÷÷22 
9÷÷÷÷19 
6÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷13 
4÷÷÷÷8 

75÷÷÷÷93 
65÷÷÷÷85 
47÷÷÷÷70 
30÷÷÷÷50 

 
(50÷÷÷÷70) 

 
 

15÷÷÷÷33 
9÷÷÷÷24 
7÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷13 
5÷÷÷÷12 
4÷÷÷÷8 

38÷÷÷÷59 
33÷÷÷÷53 
30÷÷÷÷48 
23÷÷÷÷38 
17÷÷÷÷30 

 
(70÷÷÷÷83) 

 
 

10÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷14 
4÷÷÷÷11 
3÷÷÷÷10 
3÷÷÷÷6 

50÷÷÷÷72 
42÷÷÷÷65 
36÷÷÷÷58 
27÷÷÷÷47 
19÷÷÷÷34 

 
(66÷÷÷÷81) 

 
 

12÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷18 
7÷÷÷÷16 
5÷÷÷÷12 
5÷÷÷÷11 
4÷÷÷÷7 

Orientacyjna zawarto�� asfaltu 
w mieszance mineralno-
asfaltowej, %, m/ m 

 
 

3,5÷÷÷÷4,5 

 
 

3,8÷÷÷÷4,8 

 
 

4,0÷÷÷÷5,2 

 
 

4,0÷÷÷÷5,5 

 
 

4,0÷÷÷÷5,8 

 
 

2,8÷÷÷÷4,5 

 
 

3,0÷÷÷÷4,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷31,5 mm do podbudowy 

z betonu asfaltowego dla KR 1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷25 mm do podbudowy 
z betonu asfaltowego dla KR 1-2. 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do podbudowy 
z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do podbudowy 

z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷12,8 mm do podbudowy 
z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷31,5 mm do podbudowy 
z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷25 mm do podbudowy 
z betonu asfaltowego dla KR 3-6. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego przedstawiono 
na rysunkach 1 ÷÷÷÷ 7. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych wg 
metody Marshalla.  Próbki powinny spełnia� wymagania podane w  tablicy 3 Lp. 1÷÷÷÷6. 
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w tablicy 3 Lp. 7÷÷÷÷9. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym 
zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne                 
z recept�. Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe asfaltu, przy uwzgl�dnieniu zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci 
od temperatury. 
 Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, wzgl�dnie 
przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem termostatowania, 
zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5o C. 
 Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi�: 
− dla D 50  145o C - 165o C 
− dla D 70 140o C - 160o C. 
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego 
Kategoria ruchu Lp. Wła�ciwo�ci 

KR 1-2 KR 3-6 
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/20; 0/25; 0/31,5 0/25; 0/31,5 
2 Moduł sztywno�ci pełzania 1), MPa nie wymaga si� � 16,0 
3 Stabilno�� wg Marshalla w temperaturze 

60o C, kN 
 

� 8,0 
 

� 11,0 
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp.  60o C, 

mm 
 

1,5 ÷÷÷÷ 4,0 
 

1,5 ÷÷÷÷ 3,5 
5 Wolna przestrze� w próbkach Marshalla 

zag�szczonych 2 x 75 uderze�, % v/v 
 

4,0 ÷÷÷÷ 8,0 

 

4,0 ÷÷÷÷ 8,0 
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

Marshalla, % 
 

� 75,0 
 

� 72,0 
7 Grubo�� warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej o uziarnieniu:     cm 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 
- 0/25 
- 0/31,5 

 
 
 

3,5 ÷÷÷÷ 5,0 

4,0 ÷÷÷÷ 5,0 
5,0 ÷÷÷÷ 6,0 

8,0 ÷÷÷÷ 10,0 
9,0 ÷÷÷÷ 16,0 

 
 
 
 
 
 

8,0 ÷÷÷÷ 10,0 
9,0 ÷÷÷÷ 16,0 

8 Wska�nik zag�szczenia warstwy, % � 98,0 � 98,0 
9 Wolna przestrze� w warstwie, % v/v 4,5 ÷÷÷÷ 9,0 4,5 ÷÷÷÷ 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 
 

 Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej 
ni� 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�: 
− z D 50 130o C - 170o C 
− z D 70 125o C - 165o C. 

5.4. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod warstw� podbudowy z betonu asfaltowego powinno by� wyprofilowane, równe, 
ustabilizowane i no�ne. 
 Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta. 
 Przed rozło�eniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podło�e nale�y skropi� emulsj� 
asfaltow� lub asfaltem upłynnionym w ilo�ci ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,                           
w zale�no�ci od rodzaju podło�a pod podbudow�, wynosz� 0,3 - 1,0 kg/m2. 
 Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniaj�cym, okre�lonym w SST i zaakceptowanym przez In�yniera. 

5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
 Podbudow� z betonu asfaltowego nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym przed 
uło�eniem nast�pnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci 
ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynosz� 
0,3 - 0,5 kg/m2. 
 Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h przy ilo�ci powy�ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 2 h przy ilo�ci 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
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5.6. Warunki przyst�pienia do robót 
 Podbudowa z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia w ci�gu doby była nie 
ni�sza od 5o C. Nie dopuszcza si� układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
 W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodno�ci składu granulometrycznego z projektowan� krzyw� uziarnienia. Próbk� 
mieszanki mineralnej nale�y pobra� po opró�nieniu zawarto�ci mieszalnika. 
 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale�y wykona� pełny zarób próbny              
z udziałem asfaltu, w ilo�ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� 
wykonuj�c ekstrakcj�. 
 Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego 
powinny by� zawarte w granicach podanych w tablicy 4. 

5.8. Odcinek próbny 
 Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
 

Tablica 4. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod� ekstrakcji, % m/m 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

 
Lp 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

KR 1-2 KR 3-6 
1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # (mm): 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
 
 

± 5,0 

 
 

± 4,0 
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 
3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach # (mm) 0,075 ± 2,0 ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 

− okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej w dokumentacji projektowej grubo�ci warstwy, 

− okre�lenia potrzebnej ilo�ci przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane do wykonania 
podbudowy. 
 Odcinek próbny powinien  by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In�yniera. 

5.9. Wbudowywanie i zag�szczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ                     z 
automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 5.3. 
 Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� zgodnie ze schematem przej�� walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 
 Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 
− dla asfaltu D 50 125o C, 
− dla asfaltu D 70 115o C. 
 Zag�szczanie mieszanki nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku �rodkowi. Wska�nik zag�szczenia 
uło�onej warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
 Zł�cza w podbudowie powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
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W przypadku rozkładania mieszanki cał� szeroko�ci� warstwy, zł�cza poprzeczne, wynikaj�ce z dziennej działki 
roboczej, powinny by� równo obci�te, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listw� przed uszkodzeniem. 
 W przypadku rozkładania mieszanki połow� szeroko�ci warstwy, wyst�puj�ce dodatkowo zł�cze podłu�ne 
nale�y zabezpieczy� w sposób podany dla zł�cza poprzecznego. 
 Zł�cze podłu�ne układanej nast�pnej warstwy, np. wi���cej, powinno by� przesuni�te o co najmniej 15 cm 
wzgl�dem zł�cza podłu�nego podbudowy. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych bada� In�ynierowi 
do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada Cz�stotliwo�	 bada 
Minimalna liczba bada na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
3 Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 
4 Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 
5 Wła�ciwo�ci kruszywa 1 na 200 Mg i przy ka�dej zmianie 
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
 

dozór ci�gły 
7 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 
ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

8 Wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

9 Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

 
jeden raz dziennie 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 Próbki do bada� uziarnienia mieszanki mineralnej nale�y pobra� po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by� zgodna z zaprojektowan� w recepcie laboratoryjnej. 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. 
Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� okre�lon� w tablicy 4. 
6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 
 Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� wła�ciwo�ci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 
6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 
 Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� wła�ciwo�ci wypełniacza, zgodnie z pkt 2.3. 
6.3.6. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 
 Z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 5 nale�y okre�l i� wła�ciwo�ci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
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6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru                   
w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładno�� pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST. 
6.3.9. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl�du w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.10. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych metod� 
Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci podbudowy z betonu asfaltowego 
6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
           Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6. 
Tablica 6. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�	 bada i pomiarów 
1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
2 Równo�� warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
4 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy 
5 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej i poprzecznej oraz usytuowania 
osi według  dokumentacji budowy 

6 Grubo�� wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 
8 Kraw�d�, obramowanie warstwy cała długo�� 
9 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 

10 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000 m 
11 Wolna przestrze� w warstwie jw. 
12 Grubo�� warstwy jw. 

   

6.4.2. Szeroko�� podbudowy 
 Szeroko�� podbudowy powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  ± 5 cm. 
6.4.3. Równo�� podbudowy 
 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny by� wi�ksze 
od podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne nierówno�ci 

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa 
1 Drogi klasy I, II, III 9 
2 Drogi klasy IV i V 12 
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�,             
z tolerancj�  ± 0,5 %. 
6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 
 Rz�dne wysoko�ciowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  ± 1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
O� podbudowy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubo�� podbudowy 
 Grubo�� podbudowy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj� ±10 %. 
6.4.8. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 
 Zł�cza podbudowy powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
6.4.9. Kraw�dzie podbudowy 
 Kraw�dzie podbudowy powinny by� równo obci�te lub wyprofilowane    i pokryte asfaltem. 
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6.4.10. Wygl�d podbudowy 
 Podbudowa powinna mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz�cych si�         
i sp�kanych. 
6.4.11. Zag�szczenie podbudowy i wolna przestrze� 
 Zag�szczenie i wolna przestrze� podbudowy powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie. 
 

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 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego. 
 

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

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych  - według przedmiaru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

10.2. Inne  dokumenty 
10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
11.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
12.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych 
13.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywno�ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod� pełzania pod 
obci��eniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 
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D-04.00.00. PODBUDOWY 
D-04.08.06. WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANK� MINERALNO-BITUMICZN� 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru warstwy wyrównawczej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej                     
z betonu asfaltowego BA 0/20, dla kategorii ruchu KR1 o grubo�ciach zgodnych z dokumentacj� projektow�. 
Szczegółowy zakres wyrówna� (lokalizacj�, grubo�� warstwy, uziarnienie mieszanki) podano  w Projekcie ;  
przyj�to  wyrównanie  w  ilo�ci  75,0 -100 kg/m2. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre�leniami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały na warstw� wyrównawcz� z mieszanki mineralno-bitumicznej 
Do wykonania warstwy wyrównawczej maj� zastosowanie materiały uj�te w ST D-05.01.05. "Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego". 
W zale�no�ci od grubo�ci wyrówna� b�d� stosowane nast�puj�ce mieszanki: 

- BA 0/20 wg ST D-05.03.05   -  wyrównania  –  75 kg/m2 ; (~4) cm 
W/w grubo�ci dotycz� układania mieszanki w jednej warstwie. Warto�ci w nawiasach oznaczaj� minimalne 
grubo�ci dopuszczalne lokalnie. 
Wymagania jako�ciowe jakim powinny odpowiada� materiały na warstw� wyrównawcz� oraz warunki dostaw, 
składowania i odbioru materiałów podano w w/w ST. 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania warstwy wyrównawczej  

Wymagania dla sprz�tu do wykonania warstwy wyrównawczej podano w ST D-05.01.05. "Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego" pkt 3. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"   pkt 4. 

4.2. Wymagania dla transportu 
Wymagania dla transportu materiałów na warstw� wyrównawcz� podano w ST D-05.03.05. "Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego"  pkt 4. 
 
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 
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5.2. Projektowania mieszanki mineralno - bitumicznej 
Zasady projektowania mieszanek mineralno - bitumicznych podano w ST D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego”. 
Mieszanka mineralno-bitumiczna (beton asfaltowy BA) powinna spełnia� wymagania okre�lone  w ST D-05.03.05. 
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” lub ST "Podbudowa z betonu asfaltowego" (du�e wyrównania). 

5.3. Wytwarzanie mieszanki 
Warunki jakim powinna odpowiada� wytwórnia oraz warunki prowadzenia produkcji podano                                   
w ST D-05.03.01."Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 5.3. 

5.4. Przygotowanie podło�a 
Podło�e dla warstwy wyrównawczej stanowi istniej�ca nawierzchnia tłuczniowa. 
Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta.  
Przed rozło�eniem warstwy betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem 
upłynnionym. Zalecane ilo�� asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano                                   
w ST D-05.03.01."Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 5.4. 

5.5. Warunki przyst�pienia do robót 
Warstwa z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia w ci�gu doby była nie ni�sza od 
5oC. Nie dopuszcza si� układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 

5.6. Zarób próbny 
Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego powinny 
by� zawarte w granicach podanych w ST D-05.03.05. 

5.7. Wbudowanie i zag�szczenie warstwy wyrównawczej i warstwy wyrównawczo-wzmacniaj�cej 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowana układark� wyposa�on� w układ z automatycznym 
sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. W miejscach 
niedost�pnych dla układarki mieszank� nale�y układa� r�cznie 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
ST D-05.03.05.  pkt. 5.3. 
Zag�szczenie mieszanki powinno odbywa� si� zgodnie ze schematem przej�� walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 

• dla asfaltu D50  130oC, 
Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku �rodkowi. Wska�nik zag�szczenia uło�onej warstwy 
powinien by� ≥ 98,0 %. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
Zasady ogólne kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"  

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� wyszczególnionych                         
w ST D-05.03.01. "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót nale�y przeprowadza� badania i kontrole wymienione w ST D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego”. 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw z betonu asfaltowego  
Wykonawca przeprowadza badania i pomiary wykonanej warstwy wyrównawczej i warstwy wyrównawczo-
wzmacniaj�cej na zasadach okre�lonych w ST D-05.03.01. "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
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. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 t (tona) wykonanej warstwy wyrównawczej i warstwy wyrównawczo-wzmacniaj�cej                
z betonu asfaltowego, wg Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okre�lonych w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbioru robót nale�y dokona� na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i                  
w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj�  Projektow�,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek In�ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym  z In�ynierem. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Roboty zwi�zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale�� do robót ulegaj�cych zakryciu. Zasady ich 
odbioru s� okre�lone w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena  1 t wykonanej warstwy  obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej, 
• oczyszczenie i skropienie podło�a, 
• wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej, 
• transport mieszanki do miejsca  wbudowania, 
• rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
•  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Wszystkie przepisy wymienione w ST D-05.03.01 pkt. 10. 
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D - 05.00.00  NAWIERZCHNIE 
D-05.03.05.  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych                                    
z wykonywaniem warstwy �cieralnej, wi���cej, wyrównawczej i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego. 
 Nawierzchni� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poni�szego 
zestawienia: 
Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu 

Katalog typowych konstrukcji jezdni 
podatnych, 1983 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych 

 
kategoria ruchu 

 

liczba osi 
obliczeniowych 
100 kN/pas/dob� 

 
kategoria ruchu 

liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dob� 

R1 (bardzo lekki) < 4 
R2 (lekki) 4 ÷÷÷÷ 12 

KR1 � 12 

R3 (lekko�redni) 13 ÷÷÷÷ 24 
R4 (�redni) 25 ÷÷÷÷ 70 

KR2 13 ÷÷÷÷ 70 

R5 (ci��ki) 71 ÷÷÷÷ 335 KR3 71 ÷÷÷÷335 
KR4 336 ÷÷÷÷ 1000 
KR5 1001 ÷÷÷÷ 2000 R6 (bardzo ci��ki) > 335 

KR6 > 2000 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre�lonym składzie                         

i  uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� asfaltu, wytworzona                     

w okre�lony sposób, spełniaj�ca okre�lone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, uło�ona 

i zag�szczona. 
1.4.4.  �rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwi�kszenia jego 

przyczepno�ci do kruszywa. 
1.4.5. Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy  z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu  w wodzie. 
1.4.8. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami                            

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Asfalt 
 Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96170:1965 [5]. 
 W zale�no�ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale�y stosowa� asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez upowa�nion� jednostk�. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale�no�ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano                 
w tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz 
 Nale�y stosowa� wypełniacz wapienny, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504:1961 [8] dla 
wypełniacza podstawowego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu  
Lp. 

Rodzaj materiału 

nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze 
skał: 

- mag mowych 
- przeobra�onych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (�u�le 
pomiedziowe i stalownicze) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 

jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 �wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i �wir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zast�pczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne z w�gla kamiennego 

 
podstawowy 

 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, pozostałe cechy jak 

dla kl. I; gat. 1 

2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilo�ci � 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, 
w ilo�ci � 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia i lo�ciowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wi���cej, wyrównawczej i wzmacniaj�cej                       
z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu  
Lp. 

Rodzaj materiału 

nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996; 
PN-B-11115:1998 

a) z litego surowca skalnego, ze 
skał: 

- mag mowych 
- przeobra�onych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (�u�le 
pomiedziowe i stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw. 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 �wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i �wir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II, III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zast�pczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne z w�gla kamiennego 

 
podstawowy 

 
pyły z odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien by� � 1 
3) za zgod� lokalnych słu�b ochrony �rodowiska 
 
 Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si� stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły                
z odpylania, popioły lotne z w�gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod� In�yniera. 

2.5. Kruszywo 
W zale�no�ci od kategorii ruchu i warstwy nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy  1 i 2. 

 Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony 
Nale�y stosowa� asfalt upłynniony spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-96173:1974 [6]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
Nale�y stosowa� drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre�lone w WT.EmA-94 [12]. 
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3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza� si� 
mo�l iwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, �rednich i ci��kich stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 
4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 

Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz w aprobacie 
technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umo�l iwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi wyposa�onymi                          
w pokrowce brezentowe. 
 W czasie transportu mieszanka powinna by� przykryta pokrowcem. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa�onej w system 
ogrzewczy. 
 
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. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca dostarczy In�ynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych i próbki materiałów 
pobrane w obecno�ci In�yniera. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
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 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
5.2.1. Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 
 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy �cieralnej                 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto�ci asfaltu 
Kategoria ruchu 

KR 1-2 KR 3-6 
Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek 
sit #, mm 

Zawarto�	 asfaltu  
0/20 

0/16 lub 
0/12,8 

0/8 lub 
0/6,3 

 
0/20 

 
0/201) 

 
0/16 

 
0/12,8 

Przechodzi przez: 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

 
(zawarto�� frakcji gryso-
wej) 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
83÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷93 
61÷÷÷÷88 
53÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷79 
40÷÷÷÷70 
30÷÷÷÷60 

 
 

(40÷÷÷÷70) 
 
 

22÷÷÷÷46 
17÷÷÷÷36 
15÷÷÷÷31 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷21 

6÷÷÷÷9 

 
 
 

100 
85÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷94 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷÷÷÷64 

 
 

(36÷÷÷÷65) 
 
 

26÷÷÷÷50 
20÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷24 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 
 

100 
82÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
40÷÷÷÷70 

 
 

(30÷÷÷÷60) 
 
 

27÷÷÷÷52 
21÷÷÷÷40 
17÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

 
 

100 
80÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷85 
60÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
40÷÷÷÷50 
28÷÷÷÷38 

 
 

(62÷÷÷÷72) 
 
 

20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
11÷÷÷÷18 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

 
 

100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷80 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷50 
22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 

 
 

(64÷÷÷÷79) 
 
 

20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
14÷÷÷÷23 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

 
 
 

100 
83÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
61÷÷÷÷78 
56÷÷÷÷70 
43÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

 
 

(58÷÷÷÷70) 
 
 

18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
9÷÷÷÷14 
8÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷9 

 
 
 
 

100 
75÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
48÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

 
 

(52÷÷÷÷64) 
 
 

25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷9 

Orientacyjna zawarto��  
asfaltu w mieszance mine-
ralno-asfaltowej, %, m/m 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,5÷÷÷÷6,8 

 
 

4,5÷÷÷÷5,6 

 
 

4,3÷÷÷÷5,4 

 
 

4,8÷÷÷÷6,0 

 
 

4,8÷÷÷÷6,5 
1) mieszanka o uziarnieniu nieci�głym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego 

 
 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunkach 1÷÷÷÷7. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy �cieralnej  
z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16, 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy �cieralnej  
       z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷8, 0÷÷÷÷6,3 mm do warstwy �cieralnej  
z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

147 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy �cieralnej 
z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm o nieci�głym uziarnieniu do warstwy 
�cieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy �cieralnej  
z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy �cieralnej 
z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 4 lp. 1÷÷÷÷6. 
Wykonana warstwa �cieralna z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w tablicy 4 lp. 7÷÷÷÷9. 
5.2.2. Warstwa wi���ca, wyrównawcza i wzmacniaj�ca z betonu asfaltowego 
 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi���cej, wyrównawczej                  
i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi���cej, wyrównawczej                                  
i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.  Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny 
spełnia� wymagania podane w tablicy 6 lp. 1÷÷÷÷6. 
 Wykonana warstwa wi���ca, wyrównawcza i wzmacniaj�ca z betonu asfaltowego powinna spełnia� 
wymagania podane w tablicy 6 lp. 7÷÷÷÷9. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego 

Kategoria ruchu Lp. Wła�ciwo�ci 
KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 
0/12,8; 0/16; 

0/20 

0/12,8; 0/16; 
0/20 

 
2 Moduł sztywno�ci pełzania 1), MPa nie wymaga si� � 14,0 
3 Stabilno�� wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN  

� 5,52) 

 

� 10,03) 
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp.     60o C, mm  

2,0÷÷÷÷5,0 

 

2,0÷÷÷÷4,5 
5 Wolna przestrze� w próbkach Marshalla, % v/v  

1,5÷÷÷÷4,5 
 

2,0÷÷÷÷4,0 
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, %  

75,0÷÷÷÷90,0 

 

78,0÷÷÷÷86,0 
7 Grubo�� warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm 

- 0/6,3 
- 0/8 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 

 
 

1,5÷÷÷÷4,0 
2,0÷÷÷÷4,0 
3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷5,0 
5,0÷÷÷÷7,0 

 
 
 
 

3,5÷÷÷÷5,0 

4,0÷÷÷÷5,0 
5,0÷÷÷÷7,0 
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8 Wska�nik zag�szczenia warstwy, % � 98,0 � 98,0 
9 Wolna przestrze� w warstwie,  v/v 1,5÷÷÷÷5,0 2,0÷÷÷÷5,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 
2) próbki zag�szczone 2 x 50 uderze� 

3) próbki zag�szczone 2 x 75 uderze� 

 
Tablica 5. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi���cej, wyrównawczej                    
i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto�ci asfaltu 

Kategoria ruchu 
KR 1-2 KR 3-6 

Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek sit 

#, mm 

0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16 
Przechodzi przez: 

25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
 

(zawarto�� frakcji grysowej) 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
75÷÷÷÷100 
65÷÷÷÷93 
57÷÷÷÷86 
52÷÷÷÷81 
47÷÷÷÷77 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
13÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷25 
6÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
80÷÷÷÷100 

70÷÷÷÷10064÷÷÷÷
94 

55÷÷÷÷85 
42÷÷÷÷70 
30÷÷÷÷50 

 
(45÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
14÷÷÷÷29 
11÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷8 

 
 
 
 

100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷100 
55÷÷÷÷80 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷27 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

 
100 

80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷90 
62÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷74 
50÷÷÷÷69 
45÷÷÷÷63 
32÷÷÷÷52 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷22 
9÷÷÷÷19 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷13 
4÷÷÷÷6 

 
 

100 
80÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷90 
58÷÷÷÷82 
50÷÷÷÷75 
44÷÷÷÷67 
36÷÷÷÷55 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
9÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷14 
4÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷91 
62÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷73 
41÷÷÷÷60 
30÷÷÷÷45 

 
(55÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
10÷÷÷÷21 
9÷÷÷÷16 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷8 

Orientacyjna zawarto�� 
asfaltu w mieszance 
mineralno-asfaltowej,  
% m/ m 

 
 

4,3÷÷÷÷5,8 

 
 

4,3÷÷÷÷5,8 

 
 

4,5÷÷÷÷6,0 

 
 

4,0÷÷÷÷5,5 

 
 

4,0÷÷÷÷5,5 

 
 

4,3÷÷÷÷5,8 

 
 

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy wi���cej, 
wyrównawczej  i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy wi���cej, 
wyrównawczej i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy wi���cej, 
wyrównawczej i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷25 mm do warstwy wi���cej, 
wyrównawczej  wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy wi���cej, 

wyrównawczej i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy wi���cej,                          
wyrównawczej i wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi���cej, wyrównawczej oraz 
wzmacniaj�cej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Lp. Wła�ciwo�ci 
KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 
0/20 

0/16; 0,20; 
0/25 

2 Moduł sztywno�ci pełzania 1), MPa nie wymaga si� � 16,0 
3 Stabilno�� wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN � 8,0 

� 6,02) 

 
� 11,0 

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm  
2,0÷÷÷÷5,0 

 
1,5÷÷÷÷4,0 

5 Wolna przestrze� w próbkach Marshalla, zag�szczonych 2x75 uderze�,   % v/v 4,5÷÷÷÷8,0 4,5÷÷÷÷8,0 
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, % 65,0÷÷÷÷80,0 � 75,0 
7 Grubo�� warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:              cm 

- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 
- 0/25 

 
 
 

3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷6,0 
6,0÷÷÷÷8,0 

- 

 
 
 
 

4,0÷÷÷÷6,0 
6,0÷÷÷÷8,0 

7,0÷÷÷÷10,0 
8 Wska�nik zag�szczenia warstwy, % � 98,0 � 98,0 
9 Wolna przestrze� w warstwie,  v/v 5,0÷÷÷÷9,0 5,0÷÷÷÷9,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) dla warstwy wyrównawczej 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym 
zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne                  
z recept�. Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe asfaltu, przy uwzgl�dnieniu zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci 
od temperatury. 
 Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, wzgl�dnie 
przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Je�eli jest przewidziane dodanie �rodka adhezyjnego, to powinien on by� dozowany do asfaltu w sposób                  
i w ilo�ciach okre�lonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem termostatowania, 
zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5o C. 
 Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi�: 
- dla D 50  145o C ÷ 165o C 
- dla D 70 140o C ÷ 160o C 
- dla D 100 135o C ÷ 160o C 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza� producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej 
ni� 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�: 
- z D 50  140o C ÷ 170o C 
- z D 70  135o C ÷ 165o C 
- z D 100 130o C ÷ 160o C 
- z polimeroasfaltem - wg wskaza� producenta polimeroasfaltu. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz                 
o temperaturze ni�szej od wymaganej powinna by� potraktowana jako odpad produkcyjny. 
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5.4. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by� wyprofilowane  i równe, bez kolein.  
Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta. 
 Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze od podanych  w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place Podło�e pod warstw� 

  �cieraln� wi���c� 
1 Drogi klasy I, II i III 6 9 
2 Drogi klasy IV i V 9 12 
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15 

 

 W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze od podanych w tablicy 7, podło�e nale�y wyrówna� 
poprzez frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� emulsj� asfaltow� 
lub asfaltem upłynnionym w ilo�ci ustalonej w SST. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 8. 
 

Tablica 8. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

Lp. Podło�e do wykonania warstwy z mieszanki 
betonu asfaltowego 

Ilo�	 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego    kg/m2 

 Podło�e pod warstw� asfaltow�  
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7 - 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
 

0,5 - 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabil izowanego cementem 
 

0,3 - 0,5 
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
 

0,2 - 0,5 
 
 Powierzchnie czołowe kraw��ników, włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniaj�cym okre�lonym w SST i zaakceptowanym przez In�yniera. 

5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
 Ka�d� uło�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym przed uło�eniem 
nast�pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  z asfaltu 

upłynnionego 
Lp. Poł�czenie nowych warstw Ilo�	 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza  

z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniaj�ca 
0,3 - 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi���ca 0,1 - 0,3 
4 Asfaltowa warstwa �cieralna  

  
Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h przy ilo�ci powy�ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 2 h  przy i lo�ci 0,5 ÷÷÷÷ 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilo�ci 0,2 ÷÷÷÷ 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
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5.6. Warunki przyst�pienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura otoczenia w ci�gu doby 
była nie ni�sza od 5o C. Nie dopuszcza si� układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi�zany do 
przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
 W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodno�ci składu granulometrycznego z projektowan� krzyw� uziarnienia. Próbk� 
mieszanki mineralnej nale�y pobra� po opró�nieniu zawarto�ci mieszalnika. 
 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale�y wykona� pełny zarób próbny                 
z udziałem asfaltu, w ilo�ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� 
wykonuj�c ekstrakcj�. 
 Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego 
powinny by� zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod� ekstrakcji, % m/m 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 
 

Lp 
 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
KR 1-2 KR 3-6 

1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
± 5,0 

 
± 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 
3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach # (mm) 0,075  

± 2,0 
 

± 1,5 
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 

5.8. Odcinek próbny 
 Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy u�yty sprz�t jest wła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubo�ci warstwy, 
− okre�lenia potrzebnej ilo�ci przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 

Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez In�yniera. 

5.9. Wbudowywanie i zag�szczanie warstwy z betonu  asfaltowego    
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on�  w układ                               
z automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie  z dokumentacj� projektow�. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 5.3. 
 Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� zgodnie ze schematem przej�� walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 
 Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej ni�: 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100             120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza� producenta polimeroasfaltów. 
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 Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku �rodkowi. Wska�nik zag�szczenia uło�onej 
warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. 
 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm.  
Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi 
do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 
 

Tablica 11. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada Cz�stotliwo�	 bada 
Minimalna liczba bada na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
3 Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 
4 Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 
5 Wła�ciwo�ci kruszywa 1 na 200 Mg i przy ka�dej zmianie 
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
 

dozór ci�gły 
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
8 Wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
9 Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

 
 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 Próbki do bada� uziarnienia mieszanki mineralnej nale�y pobra� po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by� zgodna z zaprojektowan�  w recepcie laboratoryjnej. 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. 
Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� okre�lon�  w tablicy 10. 
6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 
 Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� wła�ciwo�ci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 
6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 
 Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� wła�ciwo�ci wypełniacza, zgodnie z pkt  2.4. 
6.3.6. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 
 Z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 11 nale�y okre�li� wła�ciwo�ci kruszywa, zgodnie z pkt  2.5. 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
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6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru                   
w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładno�� pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST. 
6.3.9. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl�du w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.10. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych metod� 
Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.5. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 
6.5.1.  Szeroko�� warstwy 
 Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�,                 
z tolerancj� ± 5 cm. Szeroko�� warstwy asfaltowej ni�ej poło�onej, nie ograniczonej kraw��nikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by� szersza z ka�dej strony co najmniej o grubo�� warstwy na niej 
poło�onej, nie mniej jednak ni� 5 cm. 
6.5.2.. Równo�� warstwy 
 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie 
powinny by� wi�ksze od podanych w tablicy 13. 
 

Tablica 12. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�	 bada i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
2 Równo�� warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
4 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według 
5 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
6 Grubo�� wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 
7 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 
8 Kraw�d�, obramowanie warstwy cała długo�� 
9 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 

10 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o długo�ci do 1000 m 
11 Wolna przestrze� w warstwie jw. 
12 Grubo�� warstwy jw. 

 
 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno�ci warstw asfaltowych, mm 
Lp. Drogi i place Warstwa �cieralna Warstwa wi���ca 

1 Drogi klasy I, II, III 4 6 
2 Drogi klasy IV i V 6 9 
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12 

 

6.5.3. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne 
z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 
6.5.4. Rz�dne wysoko�ciowe 
 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�,  z tolerancj� ± 1 cm. 
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6.5.5. Ukształtowanie osi w planie 
 O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 5 cm. 
6.5.6. Grubo�� warstwy 
 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj� ± 10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubo�ci projektowej do 2,5 cm. 
6.5.7. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne 
 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zł�cza               
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 15 cm. Zł�cza powinny 
by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 
6.5.8. Kraw�d�, obramowanie warstwy 
 Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna wystawa� 3÷÷÷÷5 mm ponad 
ich powierzchni�. Warstwy bez oporników powinny by� równo obci�te lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
6.5.9. Wygl�d warstwy 
 Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 
6.5.10. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 
 Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej. 
 
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 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
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6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
10. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
  

10.2. Inne dokumenty 
10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
11.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
12.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych 
14.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywno�ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod� pełzania pod 
obci��eniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 
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D-05.00.00.   NAWIERZCHNIE. 
D-05.03.23.   NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ. 
 
1. WST�P 

1.1   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania  i odbioru robót 

zwi�zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2   Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�l iwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie przedmiotowej  inwestycji. 
SST stanowi wzór wymaga� technicznych i organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji  i  kontroli  

jako�ci  Robót  oraz  stanowi  podstaw�, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych.  

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

nast�puj�cych nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 
- doj�cia / chodniki – według projektu zagospodarowania działki ; zgodnie z lokalizacj� okre�lon�                        

w Dokumentacji Projektowej. 
1.4   Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze sob� trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami                        
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 1.4). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 1.5). 
 
2. MATERIAŁY 

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

„Wymagania  ogólne” (pkt 2). 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1.    Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygl�d zewn�trzny 
Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste, wkl��ni�cia nie 
powinny przekracza�: 
− 2 mm, dla kostek o grubo�ci ≤ 80 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Nale�y stosowa� kostk� o grubo�ci 80 mm.  (60 mm) 
Tolerancje wymiarowe wynosz� : 

• na długo�ci  ± 3 mm, 
• na szeroko�ci ± 3 mm, 
• na grubo�ci  ± 5 mm. 

Kolory kostek : 
• czerwony  -  miejsca wydzielenia / obrze�a chodników, etc., 
• szary  -  chodniki / doj�cia 

2.2.4. Wytrzymało�	 na �ciskanie 
Wytrzymało�� na �ciskanie po 28 dniach (�rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by� mniejsza  ni� 60 MPa. 
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Dopuszczalna najni�sza wytrzymało�� pojedynczej kostki nie powinna by� mniejsza ni� 50 MPa  (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasi�kliwo�	 

Nasi�kliwo�� kostek betonowych powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-06250  i wynosi� nie 
wi�cej ni� 5%. 
2.2.6. Odporno�	 na działanie mrozu 
Odporno�� kostek betonowych na działanie mrozu powinna by� badana zgodnie  z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporno�� na działanie mrozu po 50 cyklach zamra�ania i odmra�ania próbek jest wystarczaj�ca, je�eli : 
− próbka nie wykazuje p�kni��, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymało�ci próbek nie zamra�anych nie jest wi�ksze 

ni� 20%. 
2.2.7. �cieralno�	 

�cieralno�� kostek betonowych okre�lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi� nie wi�cej 
ni� 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni�szej ni� „32,5”. 
Zaleca si� stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 
Nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom  PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zało�onych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Wła�ciwo�ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada� 
wymaganiom wg PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje si� dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept� 
laboratoryjn�. 
Plastyfikatory zapewniaj� gotowym wyrobom wi�ksz� wytrzymało��, mniejsz� nasi�kliwo��  i wi�ksz� odporno�� 
na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewni� kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by� barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZ�T 

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

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie. 
Je�li  powierzchnie s� du�e, mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenia układaj�ce.  
Do zag�szczenia nawierzchni stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki mo�na stosowa� mechaniczne urz�dzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
kraw��nikach. 
 
4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s� warstwowo na palecie.  Po uzyskaniu wytrzymało�ci 
betonu min. 0,7 R, kostki przewo�one s� na stanowisko, gdzie specjalne urz�dzenie pakuje je w foli� i spina 
ta�m� stalow�, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe mo�na równie� przewozi� samochodami na paletach transportowych Producenta. 
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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. Podło�e  

Podło�e pod nawierzchni� z betonowych kostek brukowych b�dzie stanowi�: 
• na chodnikach / doj�ciach - warstwa podsypkowa  (piaskowa). 

Grubo�ci poszczególnych warstw oraz ich lokalizacj� okre�lono w Dokumentacji Projektowej. 
5.3. Podsypka 

Bezpo�rednio przed układaniem kostki nale�y wykona� podsypk� cementowo-piaskow� o proporcjach 1:4 
i grubo�ci ok. 5 cm, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Podsypka powinna by� zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostk� układa si� na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły  od 2 do 3 mm.   Kostk� 
nale�y układa� ok. 1-1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy�  w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zag�szczeniu. 

Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych 
kostek przy u�yciu szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon�  z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale�y prowadzi� od kraw�dzi 
powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa� walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� szczeliny piaskiem i zamie�� nawierzchni�.  Nawierzchnia  z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by� zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  (pkt 6). 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi�, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezale�nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien ��da� od producenta wyników bie��cych bada� wyrobu 
na �ciskanie.  Zaleca si�, aby do badania wytrzymało�ci na �ciskanie pobiera� 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek uło�onych  w nawierzchni). 
Poza tym, przed przyst�pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga� podanych  w  pkt 
2.2.2  i  2.2.3  i  wyniki  bada�  przedstawia  Zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy / In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podło�a i podbudowy 

Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� projektow�                              
i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu�nych polega na 
stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

• pomierzenie szeroko�ci spoin, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówno�ci podłu�ne 

Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� zgodnie z norm� BN-68/8931-04 nie powinny przekracza� 8 mm. 
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6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.4.3.  Niweleta nawierzchni 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� ± 1 cm. 

6.4.4. Szeroko�	 nawierzchni 
Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.4.5. Grubo�	 podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1,0 cm. 

6.5. Cz�stotliwo�	 pomiarów 
Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej ni� 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wsz�dzie tam, gdzie poleci Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy / In�ynier. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

7.3. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne”  (pkt 7). 

7.4. Jednostka  obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zgodnie              
z lokalizacj� okre�lon� w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.3. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy / In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.4. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• przygotowanie podło�a, 
• wykonanie podsypki, 

Zasady ich odbioru s� okre�lone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.3. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” (pkt 9). 

9.4. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podło�a  
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• uło�enie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY  ZWI�ZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                    

i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

 
 
 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

165 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA 

 

 

 

 

D-05.00.00 

NAWIERZCHNIE. 

 
D-05.03.26. a   ZABEZPIECZENIE   GEOSIATK�   NAWIERZCHNI 

ASFALTOWEJ   PRZED   SP�KANIAMI   ODBITYMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI,  CZERWIEC  2009 r. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

166 

D-05.00.00.   NAWIERZCHNIE. 
D-05.03.26 a   ZABEZPIECZENIE   GEOSIATK�  NAWIERZCHNI  ASFALTOWEJ  PRZED  SP�KANIAMI 

ODBITYMI. 
 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatk� nawierzchni asfaltowych przed sp�kaniami  
odbitymi  w ramach przedmiotowej inwestycji. 

2.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�l iwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie przedmiotowej  inwestycji. 
SST stanowi wzór wymaga� technicznych i organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji  i  kontroli  

jako�ci  Robót  oraz  stanowi  podstaw�, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych.  

3.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotycz�   zasad   prowadzenia   robót   zwi�zanych                    

z wykonaniem i odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opó�niaj�cymi 
powstawanie, w warstwie �cieralnej i wi���cej, sp�ka� odbitych zlokalizowanych w miejscach poszerzenia.  
Ustalenia ST dotycz�  geosiatek  z  tworzyw  sztucznych. 

4.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk   -   materiał   o   postaci   ci�głej,   wytwarzany   z   wysoko   spolimeryzowanych   włókien 

syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj�cy si� m.in. du�� wytrzymało�ci� 
oraz wodoprzepuszczalno�ci�. 
Geosyntetyki   obejmuj�:    geosiatki,   geowłókniny,   geotkaniny,   geodzianiny,   georuszty,   
geokompozyty, geomembrany. 

1.4.2. Geosiatk� - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wi�kszymi ni� elementy składowe,             
z oczkami poł�czonymi (przeplatanymi) w w�złach lub ci�gnionymi (patrz zał. 1). 
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy s� wykonane z kruszywa zwi�zanego lepiszczem 
asfaltowym. 
1.4.4. P�kni�cie odbite - p�kni�cie (sp�kanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, b�d�ce odwzorowaniem 
istniej�cych p�kni��  i  nieci�gło�ci  warstw  w  materiale  podbudowy,  propagowanych w  gór�                         
w  wyniku koncentracji   napr��e�   i   nieci�gło�ci   struktury   materiału,   prowadz�cych   do   lokalnego   
przekroczenia wytrzymało�ci granicznej. (P�kni�cia odbite zwykle wyst�puj� w nawierzchniach asfaltowych 
posadowionych na podbudowach zwi�zanych hydraulicznie lub starych i pop�kanych nawierzchniach 
asfaltowych). 
1.4.5. Remont (odnowa) drogi  - wykonywanie robót remontowych przywracaj�cych pierwotny stan drogi,                  
z wył�czeniem robót konserwacyjnych, porz�dkowych i innych. 
1.4.6. Zalewa uszcze lniaj�ca  - specjalny mate riał asfaltowy, stosowany „na gor�co" łub mate riał z mas 
stosowanych „na zimno" do uszczelniania p�kni�� i wypełniania szczelin. 
1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi norma mi                       
z definicjami podanymi w  ST   D-M-00.OQ.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt l .5. 
 
2. MATERIAŁY 

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

„Wymagania ogólne" [ł] pkt 2. 
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2.2. Geosiatka 
Geosiatk� powinna mie� wła�ciwo�ci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz 

aprobat� techniczn� IBDiM. 
W przypadku braku wystarczaj�cych danych, przy wyborze geosiatki mo�na korzysta� z ustale� 

podanych w zał�cznikach 2, 3 i 4 w zakresie: 
— zasad wyboru geosiatki do robót nawierzchniowych, 
— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej, 
— wymaga� i zalece� materiałowo-konstrukcyjnych dla geosiatek. 

Geosiatka mo�e by� składowana na placu budowy pod warunkiem, �e jest nawini�ta na tulej� lub rur�              
w wodoszczelnej nieuszkodzonej foli i, któr� zaleca si� zdejmowa� przed momentem wbudowania. 

Rolki geosiatki nale�y składowa� w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie wi�cej ni� 
trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno składowa� rolek skrzy�owanych oraz wyj�tkowo mo�na zezwoli� na 
składowanie rolek nie owini�tych foli� przez okres dłu�szy ni� jeden tydzie�. 

Przy składowaniu geosiatki nale�y przestrzega� zalece� producenta. 
2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki 
Do przyklejenia geosiatki nale�y stosowa�: 

a) kationow� emulsj� asfaltow� modyfikowan� polimere m, szybkorozpadow� wg EmA-99 [14], posiadaj�c� 
aprobat� techniczn� IBDiM; zaleca si� emulsj� K1-70MP, 

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13J, posiadaj�cy aprobat� techniczn� IBDiM; zaleca si� asfalty: DE 
150 C i DE 250 C. 

2.4. Materiały do uszczelnienia p�kni�	 
Do uszczelnienia p�kni�� i szczelin nawierzchni istniej�cej nale�y stosowa�: 

- zalew� asfaltow� „na gor�co" lub mas� uszczelniaj�c� na zimno, 
- ew. gruntownik, sznur uszczelniaj�cy itd., według  zalece�  producenta 

2.5. Ta�my asfaltowo-kauczukowe 
Przy wykonywaniu robót nale�y stosowa� asfaltowo-kauczukowe ta�my sa moprzylepne w postaci 

wst�gi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostok�tnym o szeroko�ci od 20 do 70 
mm, grubo�ci od 2 do 20 mm, długo�ci od 1 do 10 m, zwini�te na rdze� tekturowy z papierem dwustronnie 
silikonowanym. 

Ta�my powinny charakteryzowa� si�: 
a) dobr� przyczepno�ci� do pionowo przeci�tej powierzchni nawierzchni, 
b) wytrzymało�ci� na �cinanie nie mniejsz� ni� 350 N/30 cm", 
c) dobr� gi�tko�ci� w temperaturze -20°C na wałku 0 10 mm, 
d) wydłu�eniem przy zerwaniu nie mniej ni� 800%, 
e) odkształceniem trwałym po wydłu�eniu o 100% nie wi�kszym ni� 10%, 
f) odporno�ci� na starzenie si�. 

Ta�my słu�� do dobrego poł�czenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gor�co                     
z pionowo przyci�tymi �ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniej�cej nawierzchni. Szeroko�� ta�my 
powinna by� równa grubo�ci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cie�sze ta�my (2 mm) nale�y 
stosowa� przy szeroko�ciach naprawianych do 1,5 metra, za� g rubsze (np. 10 mm) przy sze roko�ciach 
wi�kszych od 4 metrów. 

2.6. Ta�my uszczelniaj�ce p�kni�cia nawierzchni 
Do przykrywania powierzchniowych p�kni�� w nawierzchni, w��szych od 5 mm, mo�na stosowa� 

dost�pne na rynku ta�my uszczelniaj�ce, b�d�ce siatk� wzmocnion� warstw� elastomeroasfaltu grubo�ci                 
1,5 mm i ró�nej szeroko�ci dostosowanej do wymiarów uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm. 

2.7. Materiały do robót nawierzchniowych 
Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada� wymaganiom ST 

wła�ciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywaj�cego geosiatk�, np. betonu asfaltowego [7]. 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3. 
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw� 
W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania ze sprz�tu do 

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z dia mentowymi ta rcza mi tn�cymi, o mocy co na jmniej 10 kW. lub podobnie działaj�ce 

urz�dzenia, do przyci�cia kraw�dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni nadania 
uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (mo�l iwie zbli�onych do prostok�tów), 

- spr��arki o wydajno�ci od 2 do 5 m3 powietrza na minut�, przy ci�nieniu od 0,3 do  0,8 MPa, 
- szczotki me chaniczne o mocy co najmniej  10 kW z wiruj�cymi dyska mi z drutów stalowych. �rednica 

dysków wiruj�cych (z drutów stalowych) z pr�dko�ci� 3000 obr./min nie powinna by� mniejsza od 200 mm.  
Szczotki słu�� do czyszczenia naprawianych p�kni�� oraz kraw�dzi przyci�tych warstw przed dalszymi 
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych ta�m kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszcze�) zamocowane 
na specjalnych pojazdach samochodowych, 

- odkurzacze przemysłowe. 
3.3. Sprz�t do frezowania 
Nale�y stosowa� frezarki drogowe umo�l iwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 

okre�lon� gł�boko��. 
Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej równo�ci oraz 

pochyle� poprzecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy cz��ci jezdni) 
In�ynier mo�e dopu�ci� frezarki sterowane mechanicznie. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz�, a poza nimi powinny, by� 
zaopatrzone w systemy odpylania.   Za zgod� In�yniera mo�na dopu�ci� frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

Do poszerzania p�kni�� w nawierzchni zaleca si� stosowa� frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub 
tarczowymi, zapewniaj�ce wykonanie poszerze� zgodnie z przebiegiem p�kni�cia, o stałej, dostosowanej do 
potrzeb gł�boko�ci i szeroko�ci, o pionowych �ciankach bocznych. 

3.4. Układarki geosiatek 
Do układania geosiatek na podło�u mo�na stosowa� układarki o prostej konstrukcji, umo�liwiaj�ce 

rozwijanie geosiatki ze szpuli. 
3.5. Skrapiarki 
W zale�no�ci od potrzeb nale�y zapewni� u�ycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji 

asfaltowej. Do wi�kszo�ci robót mo�na stosowa� skrapiarki małe z r�cznie prowadzon� lanc� spryskuj�c�. 
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwi� operatorowi równomierne 
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zało�onej ilo�ci (l/m2). 

3.6. Inny sprz�t 
Pozostały sprz�t stosowany do robót powinien odpowiada� wymaganiom ST, wymienionych                      

w niniejszej specyfikacji. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 4. 
4.2. Transport geosiatek 
Geosiatki nale�y transportowa� w rolkach owini�tych polietylenow� foli�. Folia ma na celu 

zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzenie m w czasie transpo rtu i składowania na budowie, a tak�e  
zabezpiecza składowan� geosiatk� przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania 
słonecznego. Podczas transportu nale�y chroni� materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny 
by� uło�one poziomo, nie wi�cej ni� w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze �rodka 
transportu nie nale�y dopu�ci� do porozrywania lub podziurawienia opakowania z foli i. 

Przy transporcie geosiatki nale�y przestrzega� zalece� producenta. 
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4.3. Transport innych materiałów 
Transport pozostałych materiałów powinien odpowiada� wymaganiom ST,  wymienionych w niniejszej 

specyfikacji. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1J pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatk� nawierzchni asfaltowej przed sp�kaniami odbitymi 

powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku 
wystarczaj�cych danych nale�y korzysta� z ustale� podanych w niniejszej specyfikacji. 

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed sp�kaniami odbitymi, mog�  
wyst�powa� nast�puj�ce czynno�ci: 
— rozebranie,  przewidzianej  do naprawy,  warstwy  (lub  warstw)  nawierzchni  asfaltowej  z  ewentualnym 

frezowaniem istniej�cej nawierzchni asfaltowej, 
— wypełnienie sp�ka� w istniej�cej nawierzchni zalew� asfaltow�, 
— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do uło�enia geosiatki, 
— skropienie lepiszczem, 
— uło�enie geosiatki i przymocowanie jej do podło�a, 
— uło�enie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej  na rozebranym frag mencie jezdni  lub na całej 

szeroko�ci jezdni. 
5.3. Rozebranie nawierzchni 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, SST lub 

wskazaniami In�yniera. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny odpowiada� wymaganiom ST D-01.02.03 [2]. 
W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by� frezowana do 

gł�boko�ci, szeroko�ci i pochyle� zgodnych z dokumentacj� projektow�, SST lub niniejsz� OST. 
W przypadku konieczno�ci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nale�y wykona� te prace w sposób 

gwarantuj�cy pozostawienie jak na jmniejszych rowków, nie wi�kszych ni� 10 mm, po p rze j�ciu  
wieloostrzowego narz�dzia frezuj�cego, tak aby zapewni� maksymalnie równ� i poziom� powierzchni�. 

Frezowanie nawierzchni przed napraw� powinno odpowiada� wymaganiom  OST D-05.03.11 [8]. 
5.4. Wypełnienie sp�ka w nawierzchni 
Wypełnienie sp�ka� (p�kni��) i szczelin w nawierzchni nale�y wykonywa� zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, SST lub niniejszej OST. 
P�kni�cia w��sze ni� 3-5 mm mog� by�, za zgod� In�yniera, tylko oczyszczone lub przykryte ta�m� 

uszczelniaj�c� według techniki podanej w zał�czniku. 
P�kni�cia o szeroko�ci wi�kszej od 5 mm nale�y poszerzy� do wymaganej przez dokumentacj� 

projektow� lub specyfikacj� techniczn�, szeroko�ci i gł�boko�ci. Poszerzenie zaleca si� wykona� frezark�                 
z freze m palcowym lub tarczowym, wzdłu� przebiegu p�kni�cia, ze stał� szeroko�ci� i gł�boko�ci� oraz               
z pionowymi �ciankami bocznymi. 

P�kni�cie, po cw. posze rzeniu go f reza rk�,  dokładnym oczyszczeniu, ew. zag runtowaniu  
gruntownikiem, nale�y wypełni� zalew� asfaltow� lub mas� uszczelniaj�c� wg ustale�: 
— OST D-05.03.15 [9], gdy p�kni�cie wypełnia si� w nawierzchni asfaltowej, 
— OST D-05.03.16 [10], gdy p�kni�cie wypełnia si� w nawierzchni betonowej, 
— OST D-05.03.04a |6], gdy wypełnia si� szczelin� nawierzchni betonowej. 

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i uło�enia geosiatki 
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i uło�enia geosiatki. zakłada: 

— dokładne usuni�cie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcze�, nie b�d�cych integraln� jej cz��ci� 
(takich jak: lu�ne kawałki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawałki błota, gliny itp.); 

— oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotow�, mechaniczn�, wiruj�c� drucian� szczotk�) do 
stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podło�u starej nawierzchni jedynie elementów 
zwi�zanych w sposób trwały; 
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— bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgł�bnych: p�kni��, sp�ka�, powierzchni bocznych                   

i dna; 
— odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem prze mysłowym lub, o i le na to pozwalaj� warunki miejscowe, 

strumieniem  spr��onego  powietrza  z  przemieszczalnego   wentylatora,   o  mo�liwie  du�ym  wydmuchu 
powietrza; 

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci�nieniem; 
— uzupełnienie starego podło�a mieszank� mineralno-asfaltow� w miejscach, gdzie wyst�puj� znaczne jego 

ubytki (wskazane jest równie� pokrycie ich powierzchni ciekł� substancj� wi���c�); 
— powtórne odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub spr��onym powietrzem. 

5.6. Uło�enie geosiatki 
5.6.1.    Czynno�ci przygotowawcze 

Sposób naprawy nawierzchni geosiatk� powinien odpowiada� ustaleniom dokumentacji projektowej.                        
W przypadku niepełnych danych mo�na ustali� zasady naprawy według danych zał�cznika 5. 

Uło�enie geosiatki powinno by� zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty te chnicznej,                       
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ci�gu. 

Foli�, w któr� s� zapakowane rolki geosiatki, zaleca si� zdejmowa� bezpo�rednio przed układaniem.                  
W celu uzyskania mniejszej szeroko�ci rolki mo�na j� przeci�� pił�. Szeroko�� po przyci�ciu powinna umo�liwi� 
poł�czenie s�siednich pasm siatki z zakładem. Pocz�tkowo nie nale�y wykonywa� wci�� na wpusty uliczne                        
i studzienki, gdy� nale�y je wykona� dopiero po naci�gni�ciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki 
nale�y rozło�y� wzdłu� odcinka drogi, na którym b�d� prowadzone prace. 

Rozpakowanie rulonów powinno nast�powa� pojedynczo, na przygotowanym podło�u. Przy wi�kszym 
zakresie robót zaleca si� wykonanie projektu (rysunku), ilustruj�cego sposób układania i ł�czenia rulonów, ew. 
szeroko�ci zakładek, mocowania do podło�a itp. 

Geosiatk� mo�na układa� r�cznie lub za pomoc� układarki przez rozwijanie ze szpuli. 
Wszystkie siada musz� by� uło�one na powierzchni równej lub wyrównanej warstw� profiluj�c�; 

równo�� powierzchni jest warunkiem integralno�ci całego układu. Nierówno�ci takie jak koleiny lub 
wy�łobienia o gł�boko�ci wi�kszej ni� 10 mm powinny by� wypełnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni 
usuni�te lub spłukane wod�. 

Nierówno�ci mierzone w kierunku podłu�nym i poprzecznym, pod 4-metrow� łat�, nie powinny by� 
wi�ksze od 5 mm. 
5.6.2.    Sposób uło�enia geosiatki 

Układanie geosiatek plecionych przewiduje nast�puj�ce czynno�ci, je�li  dokumentacja projektowa, SST 
lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej: 
— geosiatki powinny by� układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilo�ci okre�lonej 

przez producenta, np. 400-450 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpowiada� wymaganiom OST                 
D-04.03.01 [3], 

— geosiatk� rozwija si� i układa bez sfalowa� na przygotowanej powierzchni, wst�pnie napr��aj�c w czasie 
układania przez podnoszenie rolki i naci�ganie siatki, 

— siatki plecione rozło�one z rolki wzdłu� osi przymocowuje si� na pocz�tku kołkami stalowymi wbijanymi                  
w doln� warstw�, ew. �rubami z nakr�tk� osadzonymi wewn�trz kołków, 

-  geosiatki ł�czy si� na zakład, który w kierunku podłu�nym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku 
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu poł�czenia zakładów pasm geosiatki zaleca si� j� skropi� 
lepiszczem w ilo�ci 300 g/m", 

— geosiatki napr��a si� przy u�yciu urz�dzenia naci�gaj�cego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydłu�enia 
max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w nawierzchni oraz 
unikni�cie przesuni�cia lub sfalowania podczas układania na niej mieszanki przez roz�ciełark�, 

— po napr��eniu siatki mo�na w niej wyci�� otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu 
tych urz�dze�, je�eli geosiatki układane s� na spoinach, brzeg siatki powinien by� przesuni�ty w stosunku do 
spoiny o min. 500 mm, 

— przy pro mieniach krzywizny wi�kszych od 600 m geosiatki układa si� bez specjalnych zabiegów. Na 
odcinkach, gdzie promienie krzywizn s� mniejsze od 600 m, uło�enie geosiatek powinno by� dostosowane 
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do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie kraw�dzi stalowymi kołkami. 
Przy stosowaniu geosiatek ci�gnionych obowi�zuj� nast�puj�ce ró�nice wykonawcze: 

— i lo�� emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada� wymaganiom producenta i np. wynosi�                   
1400- 2000 g/m2, 

— pocz�tek siatek umocowuje si� przy zastosowaniu perforowanej ta�my stalowej i stalowych kołków wbitych do 
dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urz�dzenia; odst�p pomi�dzy kołkami wynosi 1-2 oczek 
siatki, zale�nie od twardo�ci nawierzchni, 

— geosiatki zaleca si� układa� na dłu�szym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek poł�czonych ze sob� przy pomocy 
ł�czników zaciskowych na zakład, który w kierunku podłu�nym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku 
poprzecznym co najmniej 100 mm, 

— siatka powinna by� napr��ona i utrzymana w pozio mic, bez sfalowali.  Rozci�ganie przeprowadza si� 
stopniowo, a� do wydłu�enia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nast�pnie kraw�d� geosiatki przymocowuje 
si� do warstwy dolnej przy pomocy kołków stalowych, a włókna podłu�ne ł�czy si� z kolejn� siatk� przy 
pomocy ł�czników zaciskowych. 

 
5.6.3.    Zalecenia uzupełniaj�ce (wg [15]) 

W wypadku układania geosiatki na górnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, 
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie� szeroko�� wi�ksz� od szeroko�ci pasa geosiatki o 0,10 -f- 0,15 
m z ka�dej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by� czysta - wszelkie zanieczyszczenia glin�, 
kruszywem itp. powinny zosta� usuni�te przed skropieniem.   Cz��ci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami 
nale�y wyci��. Miejsca te nale�y powtórnie skropi� wraz z brzegiem otaczaj�cej geosiatki, a nast�pnie wklei�                 
w nie prostok�tn� łat� z geosiatki o wymiarach zapewniaj�cych przykrycie wyci�tego otworu z zakładem             
około 0,10 m. 

Je�l i  stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawieraj�cy rozpuszczalnik, to geosiatk� nale�y 
rozkłada� po odparowaniu rozpuszczalnika. Je�li  u�ywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatk� nale�y 
rozkłada� po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

Przed uło�eniem warstwy asfaltowej na uło�onej geosiatce nale�y naprawi� miejsca odklejone, fałdy                     
i rozdarcia geosiatki. 

Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na p�kni�ciach o nieustabilizowanych kraw�dziach. 
Roboty prowadzi si� wył�cznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie mo�e by� mokra, rozkładana na 

mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstw� asfaltow�. 
Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podło�a. Je�li  uzyskanie tego nie 

jest mo�l iwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniej� fale), to nale�y zrezygnowa� z zastosowanie tej technologii, 
bowiem niewła�ciwe jej wykonanie mo�e by� powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mog� zniszczy� 
poł�czenia warstw). 

Powstałe fale siatki mo�na, za zgod� In�yniera, zneutralizowa�, posypuj�c siatk� mieszank� mineralno-
asfallow� drobnoziarnist�, np. grubo�ci 5 mm, a nast�pnie ostro�nie j� ubijaj�c. 

Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczaln� temperatur� robót asfaltowych.                    
W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub 
elastomeroasfaltu na gor�co, temperatura powietrza powinna by� nie ni�sza ni� 15°C, a temperatura skrapianej 
nawierzchni powinna by� nie ni�sza ni� 10°C. 

Nie dopuszcza si� ruchu pojazdów po rozło�onej geosiatce.  Wyj�tkowo mo�e odbywa� si� jedynie ruch 
technologiczny. Wówczas pojazdy powinny porusza� si� z mał� pr�dko�ci�, bez gwałtownego przy�pieszania, 
hamowania i skr�cania. 

 
5.7. Sposób wykonania napraw przy u�yciu geosiatki 

5.7.1.   Główne sposoby wykonania robót 
Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatki, zabezpieczaj�cych przed sp�kaniami odbitymi, 

wyst�puj� nast�puj�ce główne sposoby wykonania robót: 
1. naprawa płytka pojedynczego p�kni�cia odbitego, gdy kraw�dzie p�kni�cia s� dobrze podparte, 
2. naprawa gł�boka pojedynczego p�kni�cia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kraw�dzi p�kni�cia, 
3. naprawa powierzchniowa p�kni�� odbitych z uło�eniem nowych warstw asfaltowych, 
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4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie sp�ka�. 
5.7.2.     Naprawa płytka pojedynczego p�kni�cia odbitego, gdy kraw�dzie p�kni�cia s� dobrze podparte 

(wg [15]) 
Naprawa płytka z zastosowaniem geosiatki uło�onej w lokalnie wyci�tym pasie warstwy �cieralnej jest 

rozwi�zaniem przeznaczonym głównie dla opó�nienia wyst�pienia na powierzchni warstwy asfaltowej, sp�ka� 
odbitych od poprzecznych, termicznych sp�ka� sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy kraw�dzie p�kni�cia s� 
dobrze podparte, a sfrezowanie warstwy �cieralnej na całej długo�ci odcinka nie jest konieczne. 

Czynno�ci zwi�zane z napraw� nawierzchni obejmuj�: 
— lokalne sfrezowanie asfaltowej warstwy �cieralnej do gł�boko�ci 3 cm poni�ej jej spodu, pasem szeroko�ci Im,  

symetrycznie wobec istniej�cego p�kni�cia poprzecznego, wg wymaga� OST D-05.03.11 [8], 
— poszerzenie frezark� p�kni�cia do szeroko�ci co najmniej 12 mm i gł�boko�ci 15 mm, wypełnienie  go zalew� 

asfaltow�, wg wymaga� OST D-05.03.15 [9], 
— skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem, wg wymaga� OST D-04.03.01 [3], 
— uło�enie siatki i przymocowanie jej do podło�a, 
— uszczelnienie bocznych, pionowych �cian wyci�tego pasa ta�m� klej�c� asfaltowo-kauczukow�, 
— wypełnienie wyci�tego pasa betonem asfaltowym lub innym mate riałem o składzie i wła�ciwo�ciach 

zbli�onych do wła�ciwo�ci istniej�cej warstwy �cieralnej, wg wymaga� odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [11]  
— w wypadku, gdy przewidziane jest uło�enie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej naprawie układa si� 

kolejny pas siatki o długo�ci 2 m na powierzchni skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej i lo�ci                 
i przykrywa now� warstw� lub warstwami asfaltowymi (przykład podano w zał. 7 rys. 2). 

5.7.3. Naprawa gł�boka pojedynczego p�kni�cia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kraw�dzi 
p�kni�cia (wg [15]) 

Naprawa gł�boka z zastosowaniem geosiatki jest rozwi�zaniem przeznaczonym do napraw p�kni�� 
odbitych od nieci�gło�ci w sztywnej podbudowie (stabil izacji cementem, chudym betonie), w przypadku braku 
podparcia kraw�dzi tej nieci�gło�ci. Naprawa ta, obejmuj�ca ewentualn� napraw� podło�a, mo�e by� tak�e 
stosowana do lokalnych napraw sp�ka� zm�czeniowych. 

Czynno�ci zwi�zane z napraw� nawierzchni obejmuj�: 
— lokalne   sfrezowanie  bitumicznej   warstwy   �cieralnej   (około  6  cm)   na   szeroko�ci  całego przeboju 

poprzecznego i długo�ci pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istniej�cego p�kni�cia poprzecznego lub p�kni�� 
zm�czeniowych, wg wymaga� OST D-05.03.11 [8], 

— sfrezowanie pozostałych warstw nawierzchni do gł�boko�ci podło�a, na szeroko�ci całego przekroju  
poprzecznego i długo�ci pasa l m, wg wymaga� OST D-05.03.11 [8], 

— w razie potrzeby usuni�cie przewilgoconego i zanieczyszczonego podło�a gruntowego i zast�pienie go 
kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrze zag�szczonym, wg wymaga� OST  D-04.04.01[4], 

— wypełnienie pasa sfrezowanego na długo�ci l m mate riałem jak na podbudow� i warstw� wi���c�, wg 
wymaga� odpowiedniej OST (przykład podano w zał. 7 rys. 3), 

— skropienie powierzchni zag�szczonych warstw lepiszczem, wg wymaga� OST D-04.03.01 [3], 
— uło�enie siatki i przymocowanie jej do podło�a, 
— uszczelnienie bocznych, pionowych �cian wyci�tego pasa ta�m� klej�c� asfaltowo-kauczukow�, 
— wypełnienie pozostałej cz��ci wyci�tego pasa o długo�ci 2 m betonem asfaltowym lub innym materiałem                

o składzie  i   wła�ciwo�ciach   zbli�onych   do   wła�ciwo�ci  istniej�cej   warstwy   �cieralnej, wg wymaga� 
odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [11], 

— w wypadku, gdy przewidziane jest uło�enie asfaltowych warstw renowacyjnych, na wykonanej naprawie 
układa si� kolejny pas siatki o długo�ci 3 m na powierzchni skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej 
ilo�ci i przykrywa now� warstw� lub warstwami asfaltowymi (przykład podano w zał. 7 rys. 4). 

 
5.7.4. Naprawa powierzchniowa p�kni�	 odbitych z uło�eniem nowych warstw asfaltowych (wg [15]) 

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki jest rozwi�zaniem 
przeznaczonym do opó�nienia wyst�pienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowej, sp�ka� odbitych od 
nieci�gło�ci poprzecznych i podłu�nych sp�ka� w dolnych warstwach, je�li  przewidziana jest regulacja całej 
powierzchni istniej�cej jezdni przez frezowanie lub uło�enie warstwy profiluj�cej. 

Czynno�ci zwi�zane z napraw� nawierzchni obejmuj� : 
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— w przypadku napraw sp�ka� poprzecznych - lokalizacja i trwałe oznaczenie miejsc sp�ka� poza pase m 
drogowym, 

— wyrównanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wymaga� OST D-05.03.11 [8] lub profilowaniem warstw� 
profiluj�c� (wg wymaga� OST D-04.08.01 [5]); w przypadku zastosowania warstwy profiluj�cej przed jej 
poło�eniem nale�y sp�kania wypełni� emulsj� lub zalew� (wg wymaga� OST D-05.03.15 [9] lub D-05.03.16 
[10]); je�eli po sfrezowaniu otrzymuje si� powierzchni� o gł�bokich rowkach, to nale�y j� dodatkowo 
powierzchniowo zamkn�� cienk� warstw� mineralno-asfaltow�, wg OST D-04.08.01 [5], 

— skropienie (wg wymaga� OST D-04.03.01 [3]) miejsc nieci�gło�ci warstw lepiszczem asfaltowym (e mulsj� 
asfaltow� lub  asfaltem)  modyfikowanym  elastomere m;  ł�czna  szeroko��  skropienia  wynosi   1,20  m 
symetrycznie w stosunku do p�kni�cia (jest o 0,10 m szersza od pasa geosiatki z ka�dej strony);                         
w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest pokryta g�stymi sp�kaniami poprzecznymi, nale�y przewidzie� 
skropienie lepiszczem i uło�enie geosiatki na całej powierzchni sp�kanego odcinka, 

— uło�enie  geosiatki, przy czym szeroko�� poprzecznego zakładu w kierunku rozkładania geosiatki powinna 
wynosi� 0,20 m, a szeroko�� zakładu podłu�nego powinna wynosi� co najmniej 0,15 m, 

— rozło�enie   nowej   mieszanki   mineralno-asfaltowej   w  jednej   lub   wi�cej   warstwach,   wg   wymaga� 
odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7], 

 
5.8. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 
Warstw� mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si� układa� natychmiast po uło�eniu geosiatki. Na 

rozwini�t� geosiatk� nale�y najecha� tyłem od czoła i rozkłada� mieszank� zgodnie z zaleceniami 
technologicznymi odpowiednich OST, np. D-05.03.05 [71. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka                   
i pojazdy musz� porusza� si� ostro�nie, bez gwałtownej zmiany pr�dko�ci i kierunku. Zabrania si� gwałtownego 
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce. 

R�czne układanie warstwy lub warstw nawierzchni na małych powierzchniach powinno by� wykonane 
przy pomocy łopat i listwowych �ci�gaczek oraz listew profilowych, w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom OST 
D-05.03.17 [lł].  

Rozło�on� mieszank� nale�y zag��ci� walcem lub zag�szczark� płytow�. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [ l ] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

— uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty na znak bezpiecze�stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci,               
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.)7 

—  wykona� badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone w  punkcie  2, 
— sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów, które nale�y wykona� w czasie robót podaje tablica 1. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [ I]  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiaru robót jest nr (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatk� powierzchni nawierzchni.  
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Tablica 1. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie bada i pomiarów Cz�stotliwo�	 bada 
Warto�ci 
dopuszczalne 

1 
Sprawdzenie robót rozbiórkowych nawierzchni 
(ocena wizualna z ew. pomiarem) 

Co 25 m w osi i przy 
kraw�dziach 

Max. 10 mm rowki po 
frezowaniu 

2 Sprawdzenie wypełnienia sp�ka� w nawierzchni 
(wg OST D-05.03.04a [6]) 

Ka�d� szczelin� lub sp�kanie   Wg OST [6] 

3 
Spraw dzenie oc zys zc zenia podło�a (Ocena 
wizualna wg p. 5.5 niniejs zej OST) 

 Całe podło�e 
Brak lu�nych odprysków                   
i kurzu 

4 Badanie skropienia lepiszczem podło�a 
(wgOSTD-04.03.01 [3]) 

 Całe podło�e    Wg OST [3] 

5 
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych �cian 
wyci�cia ta�m� klej�c� asfaltowo-kauczukow� 
(ocena wizualna  wg p. 5.7 niniejszej OST) 

Wyci�te pasy nawierzchni    Wg p. 5.7 

6 Badanie uło�enia geos iatki   (ocena wizualna 
wg p. 5.6 niniejszej OST) 

 Cała siatka    Wg p. 5.6 

7 
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 
(wg odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7], 
D-05.03.17 [11], itp.) 

Wg odpowiedniej OST, np. 
D-05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], 
itp. 

Wg odpowiedniej OST,  
np. D-05.03.05 [7], D-05.03.17 
[11], itp. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 8.  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

— przygotowanie  uszkodzonego  miejsca nawierzchni  (obci�cie  kraw�dzi,  oczyszczenie  dna i kraw�dzi, 
usuni�cie wody), 

— wypełnienie sp�ka� w istniej�cej nawierzchni i równo�� podło�a, 
— skropienie lepiszczem podło�a, 
— ew. przyklejenie ta�m kauczukowo-asfaltowych, 
— rozło�enie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podło�a i wyci�ciem otworów na studzienki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatk� obejmuje: 

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— oznakowanie robót, 
— dostarczenie materiałów i sprz�tu na budow�, 
— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i ewentualnie zaleceniami In�yniera,  

obejmuj�cej   robol y  rozbiórkowe,  wypełnienie   sp�ka�,   oczyszczenie  podło�a,   skropienie  lepiszczem,  
rozło�enie geosiatki, uło�enie nawierzchni asfaltowej, itp., 

— pomiary i badania laboratoryjne, 
— odtransportowanie sprz�tu z placu budowy. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne  (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.02.03 Rozbiórka    elementów    dróg,    ogrodze�    i    przepustów 

(podspecyfikacja      w      zbiorze      D-01.00.00      Roboty przygotowawcze) 
3. D-04.03.01 Oczyszczenie     i     skropienie     warstw     konstrukcyjnych 

(podspecyfikacja   w   zbiorze   D-04.01.01-04.03.01   Dolne warstwy podbudów oraz 
oczyszczenie i skropienie) 

4. D-04.04.00-04.04.03  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.08.06 Wyrównanie      podbudowy      mieszankami      mineralno-asfaltowymi 

(podspecyfikacja    w    zbiorze    D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy) 
6. D-05.03.04a Wypełnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
8. D-05.03.11 Recykling     (podspecyfikacja     „Frezowanie     nawierzchni  asfaltowych na zimno") 

9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłu�nych i poprzecznych sp�ka� nawierzchni    
bitumicznych 

10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podłu�nych i poprzecznych sp�ka� nawierzchni 
betonowych 

11. D-05.03.17 Remont cz�stkowy nawierzchni bitumicznych 
12. D-05.03.18 Remont cz�stkowy nawierzchni betonowych 

10.2. Inne dokumenty 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.  Informacje, instrukcje - 

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
15. Katalog wzmocnie� i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM, 

Warszawa, 2001. 
 

 

ZAŁ�CZNIKI 
 

ZAŁ�CZNIK  1:   PRZYKŁADY   GEOSIATEK 
Siatka przeplatana w w�złach  / wi�zki  włókien  
                         syntetycznych 

Siatka ci�gniona polipropylenowa 

 

  

 

 

 

ZAŁ�CZNIK 2 :    ZASADY   WYBORU   GEOSIATKI   DO   ROBÓT   NAWIERZCHNIOWYCH 
Zaleca si� stosowanie geosyntetyków do robót wzmacniaj�cych nawierzchnie asfaltowe, gdy: 

- mo�na spodziewa� si�, �e technologie tradycyjne (bez geosyntetyków) nie spełni� swoich zada�, 
- wyst�puje stosunkowo du�e obci��enie drogi, dla którego wymagany jest długi okres pomi�dzy remontami 

(przy zastosowaniu geosyntetyków mo�na zakłada� czas eksploatacji nawierzchni 10 -12 lat). 
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Geosiatk� wybiera si� (zamiast np. geowłóknin), gdy ma zwi�za� si� z materiałem asfaltowym i b�dzie 
pracowa� jak „zbrojenie", nadaj�c nawierzchni nowe parametr*' wytrzymało�ciowe na rozci�ganie i lepszy rozkład 
napr��e� (przekazywanie napr��e� rozci�gaj�cych ze sp�kanej warstwy asfaltowej na geosiatk�).  

Geosiatki przydatne s� szczególnie przy wzmocnieniu nawierzchni sp�kanych, opó�nieniu powstawania 
sp�ka� odbitych, kolein itp. Geosiatka mo�e by� realnie traktowana jako zbrojenie, je�eli moduł spr��ysto�ci 
(sztywno��) geosiat-ki b�dzie wy�szy od modułu sztywno�ci warstwy asfaltowej; nale�y przy tym uwzgl�dnia�, �e moduł 
sztywno�ci warstwy asfaltowej /mienia si� w zale�no�ci od temperatur}' i w procesie sp�kania warstwy.  

Do produkcji geosyntetyków przeznaczonych do napraw i wzmocnie� sp�kanych nawierzchni drogowych 
u�ywa si� polimerów syntetycznych, o odpowiednio wysokich parametrach wytrzymało�ciowych oraz odpornych na 
podniesione temperatury (tj. temperatury asfaltowych warstw wzmacniaj�cych, układanych na geosynletykach). 
Najcz��ciej stosowanymi s� polipropylen, polietylen i poliester.   Geosiatki polipropylenowe  i polietylenowe s� siatkami 
wykonanymi najcz��ciej metod� odlewu, z zakotwieniami na w�złach, o dosy� du�ej płaszczy�nie i masie własnej, 
bywaj� niejednokrotnie utwardzane (dla polepszenia modułu sztywno�ci). Metoda odlewu pozwala na uzyskanie 
du�ych płaszczyzn i wykonanie ostrych brzegów siatki, co poprawia jej zdolno�� kotwienia. Odporne s� na działanie 
wodnych roztworów kwasów, zasad, soli i benzyn w temperaturze otoczenia.    Odporne s�  równie�  na  h yd roliz�    
i ni szczenie.  Geo siatki  poliest rowe s�  zwykle w ytwarzane  metod�  t kan� z wysokowytrzymałego poliestru            
z otoczk� np. 7. PVC, o du�ej odporno�ci chemicznej na wyst�puj�ce kwasy, zasady i substancje organiczne.  Główne 
zalety poliestru to wysoki moduł elastyczno�ci i wysoka wytrzymało��. W porównaniu do siatek polipropylenowych                
i polietylenowych poliester charakteryzuje si� wy�sz� wytrzymało�ci� na rozci�ganie i mniejsz� skłonno�ci� do 
pełzania. Powłoka PVC skleja nitki poliestru i stabilizuje w ten sposób konstrukcj� siatki (ochrona przed 
przesuni�ciem) i zwi�ksza wytrzymało�� na w�złach. Posiadaj� wysok� wytrzymało��, gdy� przy niewielkim 
wydłu�eniu - przej�cie siły nast�puje natychmiast. 
 
 

 

ZAŁ�CZNIK 3 :    FUNKCJE  GEOSIATKI  W  NAWIERZCHNI  ASFALTOWEJ 
 

Zasada stosowania geosiatek 
Podstawow� zasad� w stosowaniu geosiatek jest układanie ich na warstwie betonowej, stabilizowanej 

cementem, pop�kanej starej nawierzchni asfaltowej i pomi�dzy nowymi warstwami asfaltowymi. Skropienie lepiszczem 
powierzchni warstwy jest wymagane tylko gdy dolna warstwa wykazuje brak dostatecznej zawarto�ci asfaltu. Dobra 
adhezja pomi�dzy istniej�c� nawierzchni� i warstwami wzmacniaj�cymi oraz pomi�dzy siatk� a towarzysz�cymi jej 
warstwami jest zasadniczym warunkiem prawidłowej pracy całego układu. Geosiatki po uło�eniu powinny by� 
naci�gni�te i ko�ce ich przybite. 
Opó�nienie powstawania sp�ka� odbitych 

Główn� funkcj� geosiatek jest opó�nianie pojawiania si� sp�ka� odbitych. Realizowane jest to przez 
przejmowanie napr��e� i redukcj� ich wielko�ci w wyniku pełzania materiału siatki. Mieszanki mineralno-asfaltowe 
układane w nawierzchni pracuj� w warunkach obci��e� krótkotrwałych (obci��enia od pojazdów poruszaj�cych si� 
z du�� pr�dko�ci�), oraz obci��e� o dłu�szym czasie trwania (obci��enia od pojazdów stoj�cych lub poruszaj�cych 
si� wolno, zmiany termiczne, osiadania). Dla krótkotrwałych obci��e� moduł dynamiczny, zale�nie od temperatury, 
zmienia si� w orientacyjnych granicach od 0,1 do 10 GPa i sp�kania okre�lane jako zm�czeniowe mog� nast�pi� przy 
niewielkich wydłu�eniach, poni�ej 0,1%. zachodz�cych w strefie odkształce� spr��ystych. Dla dłu�ej trwaj�cych 
obci��e� wywołuj�cych zjawisko pełzania, sp�kania pojawiaj� si� przy wydłu�eniach 1-2%. W warstwach asfaltowych 
napr��enia �ciskaj�ce przenoszone s� przez kruszywo mineralne, napr��enia rozci�gaj�ce przez lepiszcze 
asfaltowe, zatem sp�kania zm�czeniowe indukowane s� w asfalcie. Geosiatki opó�niaj� propagacj� sp�ka� przez 
przejmowanie napr��e� rozci�gaj�cych w momencie, kiedy napr��enia rozci�gaj�ce przy lokalnych, maksymalnych 
wydłu�eniach s� bliskie dopuszczalnej granicy dla lepiszcza asfaltowego. 
Opó�nianie tworzenia si� kolein 

Geosiatki uło�one poprawnie, tj. naci�gni�te i przymo cowane stalowymi kołka mi, uło�one na 
gł�boko�ci min. 50 mm poni�ej powierzchni je/dni, przeciwdziałaj� nadmiernym napr��eniom �cinaj�cym, wywołuj�cym 
powstawanie kolein z towarzysz�cym temu bocznym przesuni�ciem i wypychaniem materiału warstwy do góry. 
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ZAŁ�CZNIK 4 :    DANE  MATERI�ŁOWE  ZASTOSOWANE  W  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  
(fragment  Aprobaty  Technicznej  IBDiM  Nr  AT/2004-04-0510) 

 

Przyj�te  materiały  geosyntetyczne  nale�y  traktowa	  tylko  jako  przykładowe.   Zastosowanie  maj�  
wszelkie  materiały  n.w.  lub  równowa�ne  o  tych  samych  parametrach. 
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D-05.00.00.   NAWIERZCHNIE. 
D-05.05.01.   NAWIERZCHNIA  SPORTOWA  SYNTETYCZNA.   URZ�DZENIA  SPORTOWE. 
 

1.  WST�P. 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych z  wykonaniem  nawierzchni  sportowej  syntetycznej dla  potrzeb realizacji  przedmiotowej  inwestycji  
budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�l iwiaj�ce i maj�ce na celu 

wykonanie przedmiotowej  inwestycji. 
SST stanowi wzór wymaga� technicznych i organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji i  kontroli  jako�ci  

Robót  oraz  stanowi  podstaw�, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci    umo�l iwiaj�ce i  maj�ce  na  celu  
wykonanie  nawierzchni  sportowych  na  obiekcie  przetargowym. 

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

• wykonaniem  nawierzchni  syntetycznej na  boisku  wielofunkcyjnym  /  bie�ni  do  skoku  w  dal, 

• wykonaniem  nawierzchni  na  boisku  do  siatkówki  pla�owej, 
• wykonaniem  nawierzchni  elastycznej – ci�gi  komunikacyjne, 

• kompleksowym  wyposa�eniem  zespołu  boisk  w  sprz�t  sportowy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1.5). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w ST  „Wymagania 
ogólne” (pkt. 1.5). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, specyfikacj� oraz zaleceniami Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy / 
In�yniera. 

 
2.   MATERIAŁY 

2.1.     Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" (pkt 2). 

2.2. Materiały na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej 
2.2.1. Nawierzchnia  boiska  syntetyczna  poliuretanowa – CHARAKTERYSTYKA. 

Projektuje  si�  nawierzchni�  poliuretanow�  natryskow�  (dla  boiska  wielofunkcyjnego),  przepuszczaln�  
o  grubo�ci  ok. 13 mm. 

Nawierzchnia  składa  si�   z  dwóch  warstw:  elastycznej  (no�nej)  i  u�ytkowej. Warstwa  no�na,  
to  mieszanina granulatu  gumowego i  lepiszcza poliuretanowego z  domieszk�  granulatu  EPDM  
naniesionego  metod�  ci�nieniow�.  
Nawierzchnia  układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki mas  poliuretanowych  (np. 
Planomatic).  Tak  wykonan�  warstw�  nale�y  pokry�  warstw� u�ytkow�,  któr�   stanowi  system  poliuretanowy  
zmieszany  z  granulatem  EPDM. 
Wyszczególnienie  poszczególnych  warstw  nawierzchni : 
  warstwa  po�rednia  elastyczna,  grubo��   ok. 11 mm, 
  warstwa  zewn�trzna  u�ytkowa,  grubo��  ok. 2 mm. 
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2.2.2. Podstawowe  parametry  eksploatacyjne  nawierzchni  syntetycznej  poliuretanowej  o  gr.  13 mm : 
Twardo�	  nawierzchni    60 +/- 5 Sh A 
Wytrzymało�	  na  rozci�ganie   � 0,75 Mpa 
Wydłu�enie  przy  zerwaniu    � 60 % 
Wytrzymało�	  na  rozdzieranie   � 100 N 
�cieralno�	      � 0,09 mm 
 

Parametry – Tabela - Przykład 

Poz.    Okre�lenie  parametru  /  jednostka   Warto�	  wymagania 
1. 
 

Wytrzymało��  na  rozci�ganie                         [MPa] 
 

 0,75 
 2. 

 
Wydłu�enie  wzgl�dne  przy  zerwaniu,              [%] 
 

65 ± 5 
 3. Wytrzymało��  na  rozdzieranie                           [N]  100 

4. �cieralno��  w  aparacie  Stuttgart  (ubytek  grubo�ci)  [mm]                                                          � 0,09 
5. Zmiana  wymiarów  w  temp. 60 °C                     [%] � 0,03 
6. Twardo��  według  metody Shore'a. A             [Sh. A] 60 ±5 
7. 
 

Przyczepno��  do  podkładu :                           [MPa] 
- betonowego 
- asfaltobetonowego 
- z warstwy  no�nej  nawierzchni  (z mieszaniny kruszywa  

kwarcowego, granulatu  i  spoiwa  poliuretanowego) 
 

 0,65 
 0,50 
 0,44 

8. 
 

Współczynnik  tarcia  kinetycznego  powierzchni : 
- w  stanie  suchym 
- po  zawilgoceniu 
- po  zaolejeniu 

 

 0,40 
 0,35 
 0,20 

9. 
 

Odporno�� na  uderzenie :  
  -     powierzchnia  odcisku  kulki                 [mm2] 
  -     stan powierzchni po badaniu      
 

780 ± 80 
bez zmian 

10. 
 

Odporno��  na  działanie  zmiennych  cykli  hydrotechnicznych  
oceniona :  
   -    przyrostem masy                                     [%] 
   -    zmian�  wygl�du  zewn�trznego 
   -    spadek  wytrzymało�ci  na  rozci�ganie 
 

� 0,50 
bez zmian 

11. 
 

Wygl�d  zewn�trzny  nawierzchni 
 

Nawierzchnia  o  jednorodnej  
strukturze  i  barwie;  mieszanina 
granulatu  EPDM    i spoiwa PU 

 12. 
 

Mrozoodpo

 

 EPewnna  :  m i a n  

 

o2      przyrostem    sy                  [%       [%         ] 
   -    zmian
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2.2.4.    Konstrukcja  nawierzchni  (na  proj.  poszerzeniu  boiska) : 
• proj.  nawierzchnia  syntetyczna  poliuretanowa  gr.13,0 mm 
• proj.  warstwa  wyrównawcza  z  asfaltobetonu gr. 3,0 - 5,0 cm 
• proj.  warstwa  asfaltobetonu  gr. 5,0 cm 
• proj.  wzmocnienie  geokompozytem  (np. Tensar  odm. ARG) 
• proj.  warstwa  betonu  gr. 15,0 cm  B 25 
• proj.  warstwa  podsypki  piaskowej  gr. 20,0 cm  (piasek  zag�szczony  do  Id > 0,5) 
• grunt  rodzimy 

 (podane  grubo�ci  warstw  odnosz�  si�  do  grubo�ci  po  zag�szczeniu) 
UWAGI : 
• przy  poszerzeniu  boiska  o  1,10 - 1,50 m   szeroko��  geosiatki  2,0 m.,  
• szczegóły  geosiatki  według  aprobaty  technicznej  IBDiM,   
• wzmocnienie poszerzenia  nawierzchni  boiska  wielofunkcyjnego  (np. geokompozytem Tensar  od m.  

ARG - geosiatka)  lub  innym  o  co najmniej  równowa�nych  lub  lepszych  parametrach, 
• do  wykonywania  warstwy  no�nej  wymagana  jest  stała  temperatura  min. + 15°C.  

 
2.2.5.   Nawierzchnia  musi  posiada	  nast�puj�ce  dokumenty :  

1. Certyfikat lub deklaracja zgodno�ci z norm� PN-EN 14877:2008, lub  aprobata techniczna ITB, lub  
rekomendacja  techniczna ITB, lub wyniki bada� specjalistycznego  laboratorium  potwierdzaj�ce  
parametry  oferowanej  nawierzchni np.  Labosport,  lub   dokument  równowa�ny. 

2. Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni  potwierdzona  przez  jej  producenta. 
3. Atest  Higieniczny  PZH  dla  oferowanej  nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan� 

inwestycj� wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej  przez  producenta  na  t�  nawierzchni�. 
5. Do  dokumentów  nale�y  zał�czy�  opisan�  próbk�  oferowanej  nawierzchni. 
UWAGI : 
Celem  weryfikacji wła�ciwo�ci i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów  /  

Wykonawców  nawierzchni  zaleca  si�  ��danie  przez  Zamawiaj�cego  /  Inwestora  składania  wraz                      
z  ofert�  dokumentów  wy�ej  opisanych. 

Podstaw� prawn� ��dania powy�szych dokumentów jest Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da	 Zamawiaj�cy  od  Wykonawcy,  oraz  form,  
w  jakich  te  dokumenty  mog�  by	  składane. 
 
2.2.6.   Charakterystyka  podbudowy :  

Na   warstw�  podbudowy  pod  nawierzchnie  sportowe  zaleca  si�  stosowanie  betonu  klasy  B25. 
Podło�e  pod  podbudow� powinno by� ustabil izowane i jednorodne, nie ujawniaj�ce  tendencji  do  

osiadania  a  tak�e  p�cznienia  lub  kurczenia  pod  wpływem  zmian  wilgotno�ci  lub  temperatury.   Istotn� 
spraw�  jest  bardzo  staranne zag�szczenie  podło�a  do  osi�gni�cia  wska�nika  zg�szczenia  do  Is = 1,00  dla 
górnej  warstwy  podło�a  na  gł�boko��  min.  50 cm.  (grunt  wymieniany), 

Płyt�  betonow�  nale�y  wykona�  ze  spadkami  poprzecznymi,  które  pozwol�  na  odprowadzenie  wody  
opadowej.   Woda  b�dzie  odprowadzana  w  kierunku  zaprojektowanego  systemu  odwodnienia  liniowego                        
a  nast�pnie  do  istniej�cej  kanalizacji  deszczowej. 

Beton  pod  nawierzchnie  sportowe  musi  by�  zatarty  na  gładko  oraz  odpowiednio  zdylatowany                    
i  wykonany  z  Polsk�  Norm�  oraz  warunkami  technicznymi. 

 

Podbudowa  /  warstwa  wyrównawcza  z  asfaltobetonu  drobnoziarnistego  o  strukturze  zamkni�tej.    
Podło�e  musi  by�  wykonane  zgodnie  z  Polsk� Norm�  oraz  warunkami  technicznymi.   Spadki  poprzeczne  
analogiczne  do  podło�a  betonowego.   Nawierzchnia  musi  by�  gładka,  bez  bruzd  i  zagł�bie� – niedopuszczalne  
s�  tzw.  „raki”  lub  niedowalcowania. 

Nawierzchnia  posiada  dwie  warstwy :  wi���c�  oraz  �cieraln�.    Dolna   warstwa  wi���ca  mieszanki  
mineralno – asfaltowej  powinna  posiada�  uziarnienie  0-31,5 mm.  lub  0-25 mm,  natomiast  warstwa  górna  
(�cieralna)  powinna  posiada�  uziarnienie  0-6,3 mm  lub  0-12,8  mm (zwi�kszona  wytrzymało��  na  obci��enia). 

W  celu  wyeliminowania  klawiszowania  nowej  i  starej  nawierzchni  (proj.  poszerzenie  istn.  boiska)  
zastosowano  w  miejscu  poszerzenia  geokompozyt  np.  Tensar  odm. ARG – geosiatka. 
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• Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłu�nymi i poprzecznymi,  odchyłki  
mierzone  łat�  o  dł.  4 m.  nie  powinny  by� wi�ksze  ni�  3 mm.    Podło�e powinno by� wolne od 
zanieczyszcze� organicznych,  kurzu,  błota,  piasku itp.   Nie  mo�e  by�  zaolejone  (plamy  nale�y  usun��). 

• Podbudowa betonowa powinna by� prawidłowo zag�szczona wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie  
posiada�  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem  poliuretanowym. 

• Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by� uwałowana w taki sposób aby nie wyst�powało  wykruszania  
si�  warstwy  górnej. 

• Podbudowa  asfaltobetonowa  powinna  by�  uwałowana  w  taki  sposób  aby  nie wyst�powało  wykruszania  
si�  warstwy  górnej  a  tak�e,  aby  warstwa  �cieralna  była             o  strukturze  zamkni�tej  (górna  
powierzchnia  jak  najbardziej  gładka),  równie�  wymaga  impregnacji.  

 

UWAGI :  
przed  wykonaniem  ostatniej  warstwy  no�nej  boiska  oraz  nawierzchni    syntetycznej,  po  odsłoni�ciu  warstwy  
filtracyjnej  nale�y  BEZWZGL�DNIE  dokona�  sprawdzenia  wydajno�ci  odwodnienia  /  układu  drenarskiego  oraz  
dro�no�ci  poszczególnych  s�czków. 
 

2.3. Materiały na  bie�ni�  do  skoku  w  dal  -  z nawierzchni syntetycznej 
Projektuje  si�  nawierzchni�  poliuretanow�  natryskow�  (dla  bie�ni  do  skoku  w  dal),  przepuszczaln�  

o  grubo�ci  ok. 13 mm. 
Podło�e  stanowi  podbudowa  betonowa. 

 

Podstawowe  parametry  eksploatacyjne  nawierzchni  syntetycznej  poliuretanowej o  grubo�ci  13 mm  
zawarto  w  pkt.  2.2.2.  niniejszej  ST. 
 
2.3.1.    Konstrukcja  nawierzchni : 

• nawierzchnia  syntetyczna  poliuretanowa  gr.13,0 mm 
• warstwa  zasadnicza  no�na  nawierzchni  gr, 15,0 cm  z  fibro  betonu  B 25; warstwa  wierzchnia  betonu  

zabezpieczona  �rodkami  błonotwórczymi  (zabezpieczenie  przeciwwilgociowe);  warstwa  dylatowana co 
~max. 3,50m 

• folia  polietylenowa  gr. 0,2 mm  na  zakład  min. 500,0 mm 
• warstwa  piasku  �rednioziarnistego  (grunt  G1)  zag�szczonego  warstwowo  do  stopnia  zag�szczenia  

odpowiadaj�cego  Id = 0,96;  gr. 30,0 cm 
• grunt  rodzimy 

(podane  grubo�ci  warstw  odnosz�  si�  do  grubo�ci  po  zag�szczeniu) 
 

2.3.2.   Nawierzchnia  musi  posiada	  nast�puj�ce  dokumenty :  
1. Certyfikat lub deklaracja zgodno�ci z norm� PN-EN 14877:2008, lub  aprobata techniczna ITB, lub  

rekomendacja  techniczna ITB, lub wyniki bada� specjalistycznego  laboratorium  potwierdzaj�ce  
parametry  oferowanej  nawierzchni np.  Labosport,  lub   dokument  równowa�ny. 

2. Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni  potwierdzona  przez  jej  producenta. 
3. Atest  Higieniczny  PZH  dla  oferowanej  nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan� 

inwestycj� wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej  przez  producenta  na  t�  nawierzchni�. 
5. Do  dokumentów  nale�y  zał�czy�  opisan�  próbk�  oferowanej  nawierzchni. 
UWAGI : 
Celem  weryfikacji wła�ciwo�ci i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów  /  

Wykonawców  nawierzchni  zaleca  si�  ��danie  przez  Zamawiaj�cego  /  Inwestora  składania  wraz               
z  ofert�  dokumentów  wy�ej  opisanych. 

Podstaw� prawn� ��dania powy�szych dokumentów jest Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da	 Zamawiaj�cy  od  Wykonawcy,  oraz  form,  
w  jakich  te  dokumenty  mog�  by	  składane. 
 

2.3.3.   Charakterystyka  podbudowy :  
Na   warstw�  podbudowy  pod  nawierzchnie  sportowe  zaleca  si�  stosowanie  betonu  klasy  B25. 
Podło�e  pod  podbudow� powinno by� ustabil izowane i jednorodne, nie ujawniaj�ce  tendencji  do  

osiadania  a  tak�e  p�cznienia  lub  kurczenia  pod  wpływem  zmian  wilgotno�ci  lub  temperatury.   Istotn� 
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spraw�  jest  bardzo  staranne zag�szczenie  podło�a  do  osi�gni�cia  wska�nika  zg�szczenia  do  Is = 1,00  dla 
górnej  warstwy  podło�a  na  gł�boko��  min.  50 cm.  (grunt  wymieniany), 

Płyt�  betonow�  nale�y  wykona	  ze  spadkami  poprzecznymi,  które  pozwol�  na  odprowadzenie  
wody  opadowej.   Woda  b�dzie  odprowadzana  w  kierunku  istniej�cego  ziele,  gdzie  wyst�powa	  b�dzie  
naturalne  wsi�kanie  wody  opadowej  do  terenu  zielonego. 

Beton  pod  nawierzchnie  sportowe  musi  by	  zatarty  na  gładko  oraz  odpowiednio  zdylatowany               
i  wykonany  z  Polsk�  Norm�  oraz  warunkami  technicznymi. 
• Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłu�nymi i poprzecznymi,  odchyłki  

mierzone  łat�  o  dł.  4 m.  nie  powinny  by� wi�ksze  ni�  3 mm.    Podło�e powinno by� wolne od zanieczyszcze� 
organicznych,  kurzu,  błota,  piasku itp.   Nie  mo�e  by�  zaolejone  (plamy  nale�y  usun��). 

• Podbudowa betonowa powinna by� prawidłowo zag�szczona wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie  
posiada�  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem  poliuretanowym. 

• Bie�ni�  do  skoku  w  dal  nale�y  oddzieli�  od  s�siaduj�cych  elementów  terenu za  pomoc�  obrze�y  
betonowych  o  wym. 8 x 30 x 100 cm  układanych  na  ławie  betonowej  z  oporem. 

• Ustawienie wysoko�ciowe obrze�y powinno by� zgodne z projektem; dopuszczalne odchyłki  elementów, to             
+/- 2 mm  pod  łat�  dwumetrow�  oraz  maksymalnie  +/- 5 mm  w  najbardziej  niekorzystnym  punkcie  linii  
obrze�y. 

• Podstawowe  dane  techniczne – według  kart  katalogowych  danego  producenta. 
• Wykładziny powinny by� stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym  opracowanym  

dla  okre�lonego  zastosowania.  
 

2.4. Nawierzchnia  boiska  do  siatkówki  pla�owej. 
2.4.1.  Podbudowa  nawierzchni :  

Podło�e  pod  podbudow� powinno by� ustabil izowane i jednorodne, nie ujawniaj�ce  tendencji  do  
osiadania  a  tak�e  p�cznienia  lub  kurczenia  pod  wpływem  zmian  wilgotno�ci  lub  temperatury.   Istotn� 
spraw�  jest  bardzo  staranne zag�szczenie  podło�a  do  osi�gni�cia  wska�nika  zg�szczenia  do  Is =1,00  dla 
górnej  warstwy  podło�a  na  gł�boko��  min.  50 cm.  (grunt  wymieniany), 

Warstw�  zag�szczonego  piasku  w  której  znajduje  si�  drena�  nale�y  oddzieli	  od  nowo  
wymienionego  gruntu  geotkanin�  separacyjn�  (np.  LOTRAK 2300).   Geotkanina  u�yta  jako warstwa 
separacyjna powinna by	  produkowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w normie jako�ciowej  ISO 
9001  a  ponadto  powinna  posiada	  znak  CE  instytucji  certyfikuj�cej. 

Teren  boiska  posiada  drena�  wgł�bny  (według  opisu  oraz  rysunków  przedmiotowego  opracowania  
projektowego).   Wody  opadowe  odprowadzane  b�d�  do  istniej�cej  kanalizacji  deszczowej. 
 

2.4.2.   Konstrukcja   nawierzchni : 
Boisko  do  siatkówki  pla�owej  z  piasku  drobnoziarnistego  o  mo�liwie  płaskiej  i  jednorodnej  powierzchni. 
 

1) Piasek  kwarcytowy  gr. 50,0 cm. 
2) Geotkanina  drenarsko – separuj�ca  (np. LOTRAK 2300). 
3) Rury  drenarskie  w  obsypce  z  kruszywa  płukanego  (frakcji  8,0 - 16,0 mm). 
4) Projektowana  wymiana  gruntu  gr. 50 - 70,0 cm. na  grunt  przepuszczalny  (np. piasek   �rednio                          

i  gruboziarnisty  zag�szczony  warstwowo  do  Is=~1,0). 
5) Istniej�cy  grunt  rodzimy. 

 

UWAGI :  
przed  wykonaniem  ostatniej  warstwy  no�nej  boiska  oraz  nawierzchni    syntetycznej,  po  odsłoni�ciu  warstwy  
filtracyjnej  nale�y  BEZWZGL�DNIE  dokona�  sprawdzenia  wydajno�ci  odwodnienia  /  układu  drenarskiego  oraz  
dro�no�ci  poszczególnych  s�czków. 
 

2.5. Nawierzchnia  elastyczna – ci�gi  komunikacyjne. 
Przyj�to  nawierzchni� rekreacyjn�, poliuretanowo-gumow� wyst�puj�c� w elementach o wymiarach 

160x200mm o  jednolitej grubo�ci 43mm.  Wymaga ona stabilnej i równej podbudowy np. podsypki piaskowo-
cementowej, zag�szczonych  kruszyw  lub  wylewki betonowej. 

Nawierzchnia  jest wodoprzepuszczalna, składa si� z mieszaniny granulatu gumowego  SBR  oraz  kleju  
poliuretanowego.    W  spodniej  cz��ci  nawierzchnia  jest gładka.   Opcjonalnie  nawierzchni�  mo�na  klei�  do  
podło�a.   Do  tego  celu  słu�y systemowy  klej  poliuretanowy. 
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Nawierzchnia  jest  przeznaczona  do  pokrywania  tych  miejsc  w  których  istnieje zwi�kszone ryzyko upadku 
człowieka np. placach zabaw, placach rekreacji ruchowej, �cie�kach, tarasach, schodach itp.  
 
Opis elastycznej  nawierzchni  FLEXI-STEP  (przykład) -  elastyczna  kostka  podwójne  T 43mm.  
Dost�pne elementy: 

 
Zu�ycie - 36 podstawowych elementów na 1m2 
 

Wymagane  parametry  nawierzchni  – Tabela – Przykład 
 

l.p. Nazwa Warto�	 

1 Materiał   - granulat gumowy 
      - poliuretan 

90% 
10% 

2 Waga  39,60 kg/m2 
3 Twardo�� – wsp. Shore A 65-70 
4 G�sto�� poprzeczna  780 kg/m³ 
5 Wytrzymało�� na rozci�ganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) 
6 Wydłu�enie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) 

7 Odporno�� na rozdzieranie brak rozdarcia  
(48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłu�enie) 

8 Wytrzymało�� na p�kni�cia w niskiej 
temperaturze 

brak p�kni�� (24h, temp. -40ºC) 

9 Ognioodporno�� klasa B2 – zgodnie z norm� DIN 4102 
10 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza warto�� ok. 3,6 
11 Warto�� przewodzenia ciepła 0,08 W/m2 k 
12 Współczynnik rozpuszczalno�ci zgodny z norm� EN 71 
13 Trwało�� odporne na działanie kwasów  i rozpuszczalników 
14 Oporno�� powierzchniowa min. 10 � (napi�cie testowe 1000 V) 
15 Mrozoodporno�� brak rozdarcia (65 ShA) 

 

2.5.1.   Konstrukcja   nawierzchni : 
• elastyczna  nawierzchnia     gr.   4,3 cm 
• warstwa  wyrównawcza  (kliniec,  frakcja  0,075-4 mm)  gr.   3,0 cm 
• warstwa  konstrukcyjna  (kruszywo  łamane, frakcja  8 - 16 mm) gr. 15,0 cm 
• podsypka  piaskowa      gr. 10,0 cm 
• grunt  rodzimy 

                    (podane grubo�ci warstw odnosz� si� do grubo�ci po zag�szczeniu) 
 

2.5.2.   Nawierzchnia  musi  posiada	  nast�puj�ce  dokumenty :  
1. Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni  potwierdzona  przez  jej  producenta. 
2. Atest  Higieniczny  PZH  dla  oferowanej  nawierzchni. 
3. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowan� inwestycj� wraz                  

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej  przez  producenta  na  t�  nawierzchni�. 
4. Do  dokumentów  nale�y  zał�czy�  opisan�  próbk�  oferowanej  nawierzchni. 
UWAGI : 
Celem  weryfikacji wła�ciwo�ci i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów  /  

Wykonawców  nawierzchni  zaleca  si�  ��danie  przez  Zamawiaj�cego  /  Inwestora  składania  wraz                    
z  ofert�  dokumentów  wy�ej  opisanych. 
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Podstaw� prawn� ��dania powy�szych dokumentów jest Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da	 Zamawiaj�cy  od  Wykonawcy,  oraz  form,  
w  jakich  te  dokumenty  mog�  by	  składane. 
 

2.5.3.   Charakterystyka  podbudowy :  
Elementy  nawierzchni  mog�  by�  instalowane  na  równych  i  stabilnych  podło�ach np.  zag�szczonych  

kruszywach  lub  wylewce  betonowej.  
W przypadku podbudowy betonowej nale�y wykona� odpowiednio wyprofilowane spadki  podłu�ne                             

i  poprzeczne,  odchyłki  mierzone  łat�  o  dł. 2 m.  nie  powinny  by� wi�ksze  ni�  2mm.   Podło�e  powinno  by�  
wolne  od  zanieczyszcze�  organicznych, kurzu,  błota,  piasku  itp.   Nie  mo�e  by�  zaolejone  (plamy  nale�y  
usun��).  

Podbudowa  betonowa  powinna  by�  wolna  od  mleczka  cementowego,  pyłu, szorstka, nie  posiada�  
odspojonych  odłamków. 

Nawierzchnie  obramowane  b�d�  obrze�em  poliuretanowym. 
 

2.5.4.  Sposób  układania  nawierzchni : 
Najpierw nale�y usun�� wierzchni� warstw� ziemi dochodz�c do stabilnego gruntu rodzimego. 
W  przypadku  podło�a  o  np.  gliniastego  nale�y  zastosowa�  odpowiednie nachylenie  oraz  drena�  dla  

odprowadzania  wód  powierzchniowych. 
Nast�pnie nale�y wyło�y� warstw�  podsypki  oraz  ubi� warstw� podziemn� konstrukcji  (kruszywo  

łamane  8-16mm)  o  grubo�ci  ok. 15cm.   Nast�pnie, jako wyrównanie  terenu  i  podło�e  płytek,  mo�na  
zastosowa�  grys  (kliniec  0,075-4 mm)  grubo��  ok. 30mm  z  minimalnym  nachyleniem  2,5%. 

Elementy Flexi-step podwójne T to pojedyncze dobrze do siebie przylegaj�ce elementy tworz�ce  zwart�                    
i  trwał� powierzchni�.   36 płytek tworzy jeden metr kwadratowy  nawierzchni.  

Płytki mo�na klei� do podło�a lub ł�czy� ze sob� klejem poliuretanowym. Nawierzchnia  nadaje  si�  do  
ci�cia – najcz��ciej  wykorzystuj�c  np.  r�czn�  wyrzynark�. 

Do  wyko�czenia  powierzchni  mo�na  wykorzysta�  obrze�a  poliuretanowe  lub betonowe  z  elastyczn�  
nakładk�  (zaleca  si�  kraw��niki  Flexi-Step). 
 

2.5.5.   Monta�  kostki  elastycznej : 
1. Monta�  kostki  elastycznej  nale�y  rozpocz��  przy  u�yciu  kostki  „kraw�dziowej” układaj�c  j�  w  jednym                

z  rogów  powierzchni  układanej.   Nast�pnie  uło�y�  pierwszy rz�d  kostek  do  kraw�dzi  ograniczaj�cej                
z  drugiej  strony.    1 m2 = 36-37szt. 

2. Monta�  drugiego  rz�du  kostek  rozpocz��  przy  u�yciu  kostki  „połówki”  i  kontynuowa�  za  pomoc�  „pełnej”  
kostki  jak  pokazuje  poni�szy  rysunek.   Układaj�c kostk�  nale�y  zwróci�  uwag�  na  kamienie,  które  
mog�  wej��  w  zł�cza  powoduj�c ich  brak  przylegania. 

3. Upewni�  si�  czy  kostki  „kraw�dziowe”  i  „połówkowe”  �ci�le  przylegaj�  do  pozostałych  kostek  i  do  
kraw�dzi  układanej  powierzchni. 

4.  Podczas  monta�u  nale�y  stosowa�  odpowiedni  sprz�t  monta�owy.   Kostki  nale�y ci��  dokładnie,  aby  
uzyska�  jednolit�  struktur�.    Kostki  s�  łatwe  do  ci�cia  za pomoc�  przeno�nej,  elektrycznej  piły  r�cznej  
z  ostrzem  do  drewna  o  �rednim rozmiarze  z�bów. 

 

2.5.6.  Warunki  niezb�dne  do  prawidłowej  instalacji  nawierzchni : 
Prace  powinny  by� wykonywane  przez  cały  czas  instalacji  w  temperaturze powy�ej  +7oC  oraz  przy  

braku  opadów  atmosferycznych.  
W  przypadku  konieczno�ci  klejenia  nawierzchni  nale�y  zwróci�  uwag�,  �e podczas  wykonywania  

prac  bezwzgl�dnie  przestrzega�  aby  wilgotno��  otoczenia oscylowała   w  przedziale  40-90%,  a  temperatura  
podło�a   powinna  by�  wy�sza  o  co  najmniej  3oC  od  panuj�cej  w  danym  miejscu  temperatury  punktu  rosy. 
 

2.5.7.   Wskazania  ogólne 
• Wzgl�dy produkcyjne wymagaj� wymiarów produkcyjnych do 5mm wi�kszych w zakresie długo�ci                         

i szeroko�ci, co jest wyrównane po 48 godzinach magazynowania. 
• Sugeruje  si�  sprawdzenie poprawno�ci wymiarów płytek przed rozpocz�ciem prac monta�owych. 
• Granica  tolerancji  wymiarów  systemów  Flexi-Step  to +/- 3mm. 
• Po  okre�leniu  rodzaju  oraz  wymiarów  nawierzchni,  sugeruje  si�  nakre�lenie planu  układania.  Dzi�ki  

temu  mo�l iwe  b�dzie  dobranie  wzoru  optymalnego  pod wzgl�dem  ekonomicznym  (mo�l iwie  małe  
straty  zwi�zane  z  ci�ciem). 

• Do  obróbki  nawierzchni  Flexi-Step  poleca  si�  u�ycie  wyrzynarki. 
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• Elementy  Flexi-Step  montowane  w  chłodne  dni  powinno  si�  układa� pozostawiaj�c  szczeliny                     
o  grubo�ci  ok. 2mm.   Pod  wpływem  ciepła  elementy  si� rozszerzaj�  niweluj�c  pozostawione  
szczeliny.    W  dni  chłodne  elementy ponownie  si�  kurcz�  co  jest  naturalne  dla  tego  typu  
materiałów. 

• Elementy  systemów  Flexi-Step  nale�y  chroni� przed  długim  kontaktem  z  przedmiotami  o  ostrych  
kraw�dziach  tj.  kamienie. 

 

2.5.8.   Uwagi  dotycz�ce  piel�gnacji  nawierzchni : 
• Kolorowe nawierzchnie mog� by� odnawiane poprzez u�ycie specjalnej powłoki  w sprayu.   W  przypadku  

płytek  Flexi-Step  z  nakładk�  EPDM,  silne  zabrudzenia spowodowane  czynnikami  �rodowiska  mog�  
by�  �cierane. 

• Zaraz  po  uło�eniu  zaleca   si�  czyszczenie  powierzchni  z  u�yciem  specjalnego płynu  do  mycia. 
• Do pó�niejszego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 
• Odbarwienia mog� wyst�powa� na skutek wyst�powania długotrwałej wilgoci lub przez  ró�ne  ro�liny  

znajduj�ce  si�  w  bezpo�rednim  s�siedztwie  płytek. 
 

2.5.9.  Sposób  u�ytkowania  i  konserwacji  nawierzchni : 
- Elementy  s� nawierzchniami  rekreacyjnymi  i  do  tego  celu  powinny  słu�y�. 
- Nale�y dba�, aby na nawierzchni nie znajdowały si� kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy 

nadepni�ciu na nie mog� spowodowa� uszkodzenie nawierzchni. 
- Nale�y  unika�  wnoszenia  na  nawierzchni�  ziemi  lub  błota  a  tak�e systematycznie  usuwa� pojawiaj�ce  

si�  na  nawierzchni  zabrudzenia  i  �mieci (li�cie, kamienie, papiery, błoto, �mieci, igliwie ...).   U�ytkownik  
powinien prowadzi�   bie��c�   piel�gnacj�   nawierzchni 

- Unika�  zabrudze�  olejem,  emulsj�  asfaltow�  oraz  innymi  �rodkami chemicznymi  powoduj�cymi  
odbarwienie  nawierzchni. 

- Nie  nale�y  ustawia�  bezpo�rednio  na  nawierzchni  �adnych  obiektów  o  ostrych kraw�dziach. 
- Nawierzchnia  nie  nadaje  si�  do  jazdy na  ły�worolkach,  rowerach,  motorach  itp. 
- Przejazd samochodami (policja, stra�, pogotowie ratunkowe i inne słu�by komunalne) powinien by� 

kontrolowany  -  równie� ze wzgl�du na no�no�� podbudowy. 
- Nie  nale�y  dopuszcza�   do  sytuacji  aby  nawierzchnia  znajdowała  si�  w  wodzie  np.  poprzez  

nieprawidłowe  wyprofilowanie  podło�a  nieprzepuszczalnego  lub  nie  zastosowania  odwodnienia                            
w  podło�u  przepuszczalnym.  

- W  przypadku  zabrudzenia  nawierzchni  ziemi�,  piaskiem  czy  błotem  nale�y nawierzchni�  oczy�ci�  przy  
pomocy  silnego  strumienia  wody.   Wi�ksze  �mieci mo�na  usun��  r�cznie  lub  przy  u�yciu  szczotki.  

- Do gruntownego czyszczenia zaleca  si� stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 
- Kolorowe nawierzchnie mog� by� odnawiane poprzez u�ycie specjalnej powłoki                         w  sprayu.  
- Odbarwienia  mog�  wyst�powa�  na  skutek  wyst�powania  długotrwałej  wilgoci  lub przez  ró�ne  ro�liny  

znajduj�ce  si�  w  bezpo�rednim  s�siedztwie  płytek. 
- Tolerancja  produkcyjna  grubo�ci  nawierzchni  wynosi  +/- 3 mm. 
- Istnieje  mo�liwo��  wyst�powania  nieznacznych  ró�nic  w  kolorystyce  poszczególnych elementów  

gumowych,  nale��cych  do  ró�nych  parti i  produkcyjnych. 
- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mog� skutkowa� przebarwieniem nawierzchni 

co jest widoczne przede wszystkim na du�ych powierzchniach.   Przebarwienia  s�  naturalnym  procesem  
eksploatacyjnym  i  w  �aden sposób  nie  wpływaj�  na  jako��  eksploatacji  obiektu. 

 

• Nawierzchnie  powinny  by	  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  danego  producenta  i  projektem  
technicznym  opracowanym  dla  przedmiotowego  zamierzenia inwestycyjnego. 

 

2.5.  Urz�dzenia  sportowe  dla  boisk 
 

2.5.1.    Elementy  wyposa�enia  sportowego  boiska – ZESTAWIENIE: 
Kompleks  boisk  sportowych  wyposa�ono  w  niezb�dny  sprz�t  sportowy, ze  wzgl�du  na  

bezpiecze�stwo  u�ytkowników  osprz�t  jest  mocowany  do  podło�a  w  odpowiednich  tulejach, wszystkie  
zastosowane  elementy  wyposa�enia  (wraz  z  osprz�tem)  musz�  by�  zgodne                   z   odpowiednimi  
certyfikatami  bezpiecze�stwa. 
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Na zwa 
 

J.m. 
 

Ilo�	 
 BOISKO  WIELOFUNKCYJNE 

 Piłkochwyty  za  bramkami  do  piłki  r�cznej / GOTOWE ZESTAWY. 
Siatka  osłonowa, bezw�złowa  wykonana  z  polipropylenu  o oczku  10x10 cm. 
(12 x 12), grubo��  splotu  2,3 mm.   Kolor :  zielony.   
Wymiar :  wys.  6,00  x  długo�	  26,00m  / x 2 szt.   
Certyfikat  DIN EN ISO 9001 : 2000 "HUCK".  Profil  stalowy,  kwadratowy  80x80mm,  
wzmocniony - mocowany  w  tulejach.  Wysoko�� profi lu  po  zamontowaniu  w  tulei  
6,00m.  Kolor   zielony.  
Tuleja mocuj�ca profil w podło�u  H= 500mm.  
 W  komplecie:  10 szt.  
Karabi�czyki  ocynkowane / ł�czenie  siatki  z  link�  stalow�  
w  poziomie – ok. 252 szt. /  Haczyki  teflonowe  /  ł�czenie  siatki   z  profilem  w  pionie 
– ok. 135 szt.  /  Elementy  mocuj�ce  siatk�  /  l inki stalowe, �ruby  rzymskie  1 kpl. /  
Elementy  usztywniaj�ce  siatk� – linki  polipropylenowe   

kpl. 
 

 
1  

 
 

KOSZYKÓWKA 
 Konstrukcja mocuj�ca /podw ójna/, w ysi�gnik L=1,60 m, cynkowana ogniow o.  Tabl ica  do  
koszyków ki  uniw ersalna  z włókna  epoksydow ego (180 x 105 cm),   mocow ana  na  
ramie (Art. Nr 10011).    
Obr�cz do  koszyków ki   w zmocniona  „STREET-BASKET”.  
Siateczka ła�cuchow a. Tule je  mocuj�ce  konstrukcj�  w   podło�u. 
 

szt. 
 

4  
 

Mechanizm  regulacji   w ysoko�ci   w   przedziale  (2,60 + 3,05 m.), zastosow anie  do  
tablicy  180 x 105 cm. 
 

szt. 
 

8  
 

Wózek  na  p iłki   zamykany,  w ykonany  z  rurek  stalow ych. 
 

szt. 
 

2  
 

Piłka  NBA  lay-up  z  w ytrzymał�  powłok�  przeznaczona  do  gry  
w   obiektach  otw artych.  Posiada  oficjalny  rozmiar  i   w ag�  NBA. Zaprojektow ana 
z  przeznaczeniem  do  gry  rekreacyjnej  na wolnym  powietrzu. 
 

szt. 10 

SIATKÓWKA 
 S łupki   do  siatków ki   "PROFESJONALNE".  Profil   aluminiow y,                  120 mm,   
mocow ane  w   tule jach.  Mechanizm  naci�gow y przesuw ny   
z  zastosow aniem  mi mo�rodu.  Płynna  regulacja w ysoko�ci   siatki .   
S łupki   wielofunkcyjne:  siatków ka,  tenis, badminton. Norma FIVB,  
Atest PZPS. 

para 1 

Tule ja  monta�owa  słupka  cynkowana  ogniow o. szt. 2  

Dekiel   maskuj�cy  tu le j�  słupka  na  boisku  zew n�trznym. szt. 2  

Siatka  do  siatków ki   (z  antenkami)  "PROFESJONALNA".  Norma FIVB, Atest PZPS.  
Wykonana  z  polipropylenu,  grubo��  splotu  3 mm.  
Posiada  link�  kevlarow�,  boczne  w zmocnienia.  Górna  cz��� sia tki   obszyta  jest  
b iał�  ta�m�  o   szeroko�ci   7  cm, a  dolna  5 cm.  
Mocowana  do  słupków  l inkami   napr��aj�cymi   w   6-u  punktach. 
 

szt. 1  

Piłka  NBA lay-up  z  w ytrzymał�  powłok�, przeznaczona  do  gry   w  obiektach  
otwartych.  Posiadaj�ca  oficjalny  rozmiar i  w ag�  NBA. Zaprojektow ana 
z  przeznaczeniem  do  gry  rekreacyjnej  na  w olnym  powietrzu. 
 

szt. 10 

Wieszak  na  siatk�. szt. 1  
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 PIŁKA  R�CZNA 

Bramki   do  p iłki   r�cznej  profesjonalne  aluminiowe (2 x 3 m)  z  łukami   składanymi ,  
demontow alne. para 1 

Tule ja  monta�owa  słupka  cynkowana  ogniow o. szt. 4  

Dekiel   maskuj�cy  tu le j�  słupka  na  boisku  zew n�trznym. szt. 4  

Siatki   do  pi łki   r�cznej  standard  z  piłkochw ytem,   
grubo��  splotu  siatki   2-3,5 mm. 
 

szt. 
 

2  
 

Piłka  r�czna  turnie jowa. szt. 10 

TENIS  ZIEMNY 
 S łupki   do  tenisa  profesjonalne  aluminiowe  ow alne  z  wewn�trznym  naci�giem  siatki . 

para 1 

Tule ja  słupka  do tenisa  ziemnego  cynkowana  ogniowo. szt. 2  

Dekiel   maskuj�cy  tu le j�  słupka  aluminiow ego  na  boisku zewn�trznym. szt. 2  

Siatka do tenisa TURNIEJOWA "Excalibur" Norma ILTF  w ykonana  
z  poliestru, grubo��  splotu  2,5 mm.  Kolor: czarny. 
 

szt. 
 

1  
 

Podpórki   do  gry  singlowej. szt. 2  

Ta�ma  �ci�gaj�ca  siatk�  do  tenisa  ziemnego  w raz  z  obci��nikiem  lub  zaczepem  
gruntow ym. szt. 1  

Wieszak  na  siatk�. szt. 1  

SIATKÓWKA  PLA�OWA 
 S łupki   do  siatków ki   a luminiowe  owalne  wielofunkcyjne  z  płynn� regulacj�  w ysoko�ci , 
certyfikat  bezpiecze�stw a  "B" 

para 1 

Tule ja  mocuj�ca  słupka  aluminiow ego  (profi l  ow alny) ;  wersja  do siatków ki   pla�ow ej,  
ł�cznie  z  drew nianymi   kraw�dziakami  

szt. 2  

Dekiel   maskuj�cy  tu le j�  słupka  aluminiow ego  na  boisku zewn�trznym szt. 2  
Osłony  słupków  do  siatków ki  profesjonalne  (g�bka  o  grubo�ci   5 cm  pokryta  
skadenem  na  konstrukcji  w zmacnia j�cej), zapinane  na  rzepy 
 

kpl  
 

1  
 

Siatka  turnie jowa  pla�ow a,  PP,  czarna  z  ta�m�  dookoła   o   szeroko�ci   75 mm,  d la  
boiska  o  polu  gry  8 x 16 m, HUCK 
 

szt. 
 

1  
 

Siatka  treningow a  pla�ow a, PP , czarna  lub  �ół ta  z  ta�m� dookoła  o  szeroko�ci  75 
mm,  d la  boiska  o  polu  gry 8 x 16 m 

szt. 1  

Antenki   �ółte  jednocz��ciowe  p la�owe  HUCK para 1 
L in ie w yznaczaj�ce pole gry uniw ersalne - ta�ma  w yznaczaj�ca  pole  gry  do  siatków ki  
p la�ow ej.    Kolor  niebieski.  Ta�ma  w   komplecie  ze  �ledziami   do mocow ania szt. 2  

Piłka  do  siatków ki   profesjonalna szt. 10 
Wieszak  na  siatk� szt. 1  

INNE 
 Stanow isko  s�dziow skie  do  tenisa  i   siatków ki  szt. 1  

Stanow isko s�dziow skie do siatków ki  p la�owej ze sta ł� w ysoko�ci� podestu , oparciem           
i  podstaw k� do pisania , certyfikat bezpiecze�stwa "B" szt. 1  

Przyrz�d  do  mierzenia  w ysoko�ci   siatki  szt. 2  

Ław ki  sta łe  (tzw . mała  archi tektura)  o  d ługo�ci  ok. 2,50 m.  ka�da, (ok. 120 - 150  
mie jsc  siedz�cych) ;  w ygl�d  zew n�trzny  i   ko lorystyka  do  usta lenia  z Zamawiaj�cym  
/  Inwestorem 
 

szt. 38 
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3.    SPRZ�T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Sprz�t powinien by� zgodny z zaleceniami  podanymi w  kartach technologicznych stosow anych materiałów . 
Sprz�t w ykorzystyw any przez Wykonaw c� pow inien by� sprawny technicznie i  spełnia� w ymagania techniczne 

w  zakresie BHP. 
Ogólne w ymagania dotycz�ce sprz�tu  podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 3).  
Roboty  mo�na  w ykona�  przy  u�yciu  dowolnego  sprz�tu   zgodnie  z  zaleceniami  Producentów   

poszczególnych  materiałów . 
 

4.    TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  SST „Wymagania  ogólne" (pkt 4). 
�rodki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw c� powinny by� spraw ne technicznie i spełn ia� w ymagania 
techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogow ym. 

Materia ły do  w budowania  nale�y przewozi� w  oryginalnych opakowaniach Producenta,  w  taki  sposób, aby 
zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 

Pow inny odbywa� si� tak, aby zachow a� ich dobry stan techniczny oraz w ymagania stawiane poszczególnym 
materia łom przez Producentów . 

Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  sprz�tu   podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne zasady w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 5)  oraz  w   ST „Wymagania 
ogólne”.    

Podczas wykonywania poszczególnego rodzaju nawierzchni nale�y �ci�le przestrzega	   wymaga  
narzuconych  przez  Producenta. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odst�pstw a proponowane przez Wykonaw c�, powinny by� uzgodnione                  
z Zarz�dzaj�cym realizacj� umow y / In�ynierem w  terminie zapew nia j�cym nieprzerwany tok w ykonaw stw a  
Robót. 

Decyzje o zmianach, w prowadzonych w  czasie w ykonaw stw a, pow inny by� ka�dorazow o potw ierdzone 
w pisem  Zarz�dzaj�cym real izacj� umow y / In�yniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równie� potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektowej nie mog� pow odowa� obni�enia 
w arto�ci funkcjonalnych i  u�ytkow ych, a je�eli  dotycz� zamiany materia łów  i  elementów  okre�lonych                      
w  Dokumentacji Pro jektow ej na inne, nie mog� pow odow a� zmnie jszenia trwało�ci  eksploatacyjnej. 
5.2 . Monta� urz�dze boiskowych :  

5.2.1. Boisko  wielofunkcyjne :  
1 . Wykonanie fundamentów  pod sto jaki  z monta�em �rub / tule ji   (kpl ). 
2 . Ustawienie   demontowalnych  sto jaków  do  siatków ki, tenisa ziemnego  (kpl ). 
3 . Ustawienie  demontowalnych  bramek do piłki r�cznej  (kpl ). 
4 . Ustawienie sto jaków metalow ych do koszyków ki  (kpl ) z tabl ic� 180x105cm., obr�cz� uchyln�  i sia tk�  (kpl ). 

5 .2.2. Boisko  do  siatków ki   pla�owej :  
1 . Wykonanie fundamentów  pod sto jaki  z monta�em �rub / tule ji   (kpl ). 
2 . Ustawienie   demontowalnych  sto jaków  do  siatków ki  pla�ow ej  (kpl ). 

5 .2.3. Bie�nia  do  skoku  w   dal :  
1 . Wykonanie  zeskoku – p iaskow nicy (w raz z obudow� elastyczn�) oraz monta� kompletu progów  / odbi� na 

b ie�ni , 
 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli  jako�ci robót   podano w  SST„Wymagania ogólne" (pkt 6)  oraz w   ST „Wymagania 

ogólne”.    
Kontro la  jako�ci  obejmuje: 
–  stwierdzenie wła�ciwej jako�ci  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodno�ci  sposobu magazynowania z zaleceniami  Producenta materiału, 
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–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynow ania, 
–  kontrol� prawidłowo�ci przygotow ania powierzchni / podło�a (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 

podło�a) – m.in. pod w zgl�dem rów no�ci, 
–   kontrol� prawidłowo�ci w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
–  oznaczenie rzeczywiste j grubo�ci  powłoki  / podło�a (grubo�� powłoki  winna by� zgodna  z w arto�ci� 

podan� w  Dokumentacji  Pro jektow ej i  zgodna z zaleceniami  Producenta; grubo�� t� okre�la  si� jako 
�redni� arytmetyczn� z kilku pomiarów  w  miejscach w skazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la  si� 
metodami nieniszcz�cymi  lub n iszcz�cymi  w  sposób zgodny z aprobat� techniczn�  IBDiM, ITB. 

–  kontrol� popraw no�ci  naprawienia ewentualnych b ł�dów w w ykonaniu, 
–  kontrol� w ykonania warstw y ochronnej, 
 

Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
 

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).  
Ilo�� robót okre�la  si� na podstawie Dokumentacji  Pro jektow ej 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest : 
      m2 (metr kw adratow y) w ykonanej nawierzchni  zgodnie z Dokumentacj�  Pro jektow�, 
      kpl   (komplet) dostarczonych urz�dze� sportow ych w raz z osprz�tem.  
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje si� za w ykonane zgodnie z dokumentacj� pro jektow�, ST i  w ymaganiami  Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umow y / In�yniera, je�eli  w szystkie pomiary i  badania z zachowaniem to lerancji   w edług  pkt 6  dały  
w yniki   pozytywne. 
7.3. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
Odbiorowi  robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• przygotowane podło�a, 
• przygotowane zbrojenia, 
• w ykonane podsypki , 

Zasady ich odbioru s� okre�lone w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór materiałów i robót - powinien obejmow a� zgodno�ci  z Dokumentacj� Pro jektow� oraz spraw dzenie 
wła�ciw o�ci  technicznych z w ystawionymi  atestami  Wytwórcy / Producenta.  Nie nale�y stosowa� materia łów 
przeterminow anych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazow o 
w pisyw ane do dziennika budow y. 
 

Odbiór powinien obejmowa	: 
- sprawdzenie w ygl�du zew n�trznego (ocena w zrokowa),  
- sprawdzenie prawid łow o�ci  ukształ towania powierzchni  naw ierzchni , 
- sprawdzenie grubo�ci  warstw nawierzchni , 
- sprawdzenie prawid łow o�ci  w ykonania styków materiałów , 
 

Po zako�czeniu Robót, przewidzianych dla ró�nych rodzajów  naw ierzchni  w yszczególn ionych                                 
w  odpow iednich rozdziałach, nale�y w  ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko�cow ego.   
Przy  odbiorze  ko�cow ym  nale�y  spraw dzi� : 
- zgodno�� w ykonania z Dokumentacj� Pro jektow� oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotycz�cymi  zmian i  odst�pstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodno�� w ykonania z nin ie jsz� SST, a w  przypadku odst�pstw  - uzasadnienie konieczno�ci  odst�pstw a, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Przy odbiorze ko�cow ym nale�y przedstawi� komisji  nast�puj�ce dokumenty: 
- Dokumentacj� Pro jektow� z naniesionymi  ew entualnymi  zmianami i  uzupełn ieniami  dokonanymi  w  czasie 

budow y, 
- dziennik budow y i  ksi��k� obmiarów , 
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- protokoły w ykonanych prób i  bada�, 
- protokoły odbiorów  cz��ciow ych na roboty „  zanikaj�ce”, 
- �wiadectw a jako�ci , w ydane przez dostaw ców urz�dze� i  materiałów podlegaj�cych odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi. 
Odbiór techniczny ko�cow y obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów  bada� przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciow ych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji  zmian i uzupełn ie�, 
- sprawdzenie prawid łow ego zako�czenia i  w ykonania cało�ci  robót przewidzianych Dokumentacj�. 
Wyniki  odbioru technicznego ko�cow ego nale�y u j�� w  protokole. 
 

9.   PODSTAWA  PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw y płatno�ci  podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 9). 
Podstaw a płatno�ci  – według  Kontraktu  zawartego  z  Zamawiaj�cym / Inw estorem. 

 
10.   PRZEPISY  ZWI�ZANE 

1. Atesty PZH. 
2. Instrukcje  Producentów. 
3. Warunki   techniczne / w ytyczne  technologiczne  i   monta�owe  oraz  w ymagania  danego  Producenta  

naw ierzchni  / sprz�tu   i  urz�dze�  sportow ych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-08.03.01  BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE. 
 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot  ST 
 Przedmiotem ninie jszej specyfikacji  technicznej (ST) s� w ymagania dotycz�ce w ykonania  i odbioru robót 
zwi�zanych z ustawieniem betonow ego obrze�a chodnikow ego wokół  doj�� /  chodników  i  placu  d la  
przedmiotowej  inw estycji   budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy zlecaniu i  realizacji 
robót w ymienionych w  pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zaw arte w  nin ie jszej specyfikacji  dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanychz ustawieniem 
betonowego obrze�a chodnikowego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dw ustronnie 

ci�gi komunikacyjne od terenów  nie przeznaczonych do komunikacji . 
1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawow e s� zgodne z obowi�zuj�cymi , odpowiednimi  polskimi  normami                          

i  definicjami  podanymi w   ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4). 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne w ymagania dotycz�ce robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 1.5). 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne w ymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano   w   ST D-M -00.00.00 
„Wymagania ogólne” (pkt 2). 

2.2. Stosowane materiały 
 Materia łami  stosowanymi s� : 
− obrze�a odpowiadaj�ce w ymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i  BN-80/6775-03/01 [8], 
− �wir lub piasek do w ykonania ław , 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw  wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - klasyfikacja 
 W zale�no�ci  od przekro ju poprzecznego rozró�nia si� dw a rodzaje obrze�y : 
− obrze�e niskie - On, 
− obrze�e w ysokie - Ow . 
W zale�no�ci  od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodze� oraz odchyłek w ymiarow ych obrze�a dzieli  si� na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonow ego obrze�a chodnikow ego niskiego (On) o w ymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrze�e On - I/6 /20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonow ych obrze�y chodnikow ych 
 Kształ t obrze�y betonow ych przedstaw iono na rysunku 1, a w ymiary podano w  tablicy 1. 
Rysunek 1. Kształ t betonow ego obrze�a chodnikow ego 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl ica 1. Wymiary obrze�y 
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Wy miary obrze�y,   cm Rodzaj 
obrze�a 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow  

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki w ymiarów  obrze�y 
 Dopuszczalne odchyłki w ymiarów  obrze�y podano w  tablicy  2. 
Tabl ica 2. Dopuszczalne odchyłki  w ymiarów  obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
w ymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  ± 8  ± 12 
b,   h  ± 3  ± 3  

 
2.4.3. Dopuszczalne wady i  uszkodzenia obrze�y 
 Pow ierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i  ubytków betonu, o  fakturze  z  formy lub zatarte j. 
Kraw�dzie elementów  powinny by� równe i proste. 
 Dopuszczalne w ady oraz uszkodzenia powierzchni  i  kraw�dzi  elementów  nie powinny przekracza� 
w arto�ci podanych w  tablicy 3. 
 
Tabl ica 3. Dopuszczalne w ady i  uszkodzenia obrze�y 

 
Rodzaj w ad i  uszkodze� 

Dopuszczalna wielko��  
w ad i  uszkodze� 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl�sło�� lub w ypukło�� powierzchni i kraw�dzi  w  mm 2 3 
Szczerby 
i  uszkodzenia 

ograniczaj�cych powierzchnie 
górne (�ciera lne) 

n iedopuszczalne 

kraw�dzi  i  naro�y ograniczaj�cych   pozostałe 
pow ierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 d ługo��, mm, max 20 40 
 g ł�boko��, mm, max 6 10 
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechow yw ane na składowiskach otwartych, posegregowane 
w edług rodzajów  i  gatunków . 
 Betonowe obrze�a chodnikow e nale�y układa� z zastosow aniem podkładek i  przekładek drew nianych                   
o  w ymiarach co najmnie j: grubo�� 2 ,5 cm, szeroko�� 5  cm, d ługo�� min imum 5 c m w i�ksza ni� szeroko�� 
obrze�a. 
2.4.5. Beton i  jego składniki  
 Do produkcji obrze�y nale�y stosow a� beton w edług PN-B-06250 [2], klasy B 25  i  B 30. 

2.5. Materiały na ław� i do zaprawy 
 �w ir do w ykonania ław y powinien odpowiada� w ymaganiom PN-B-11111 [5],  a  piasek - w ymaganiom        
PN-B-11113 [6]. 
 Materia ły do zapraw y cementowo-piaskowej pow inny odpowiada� w ymaganiom podanym                                      
w   ST D-08.01.01 „Kraw��niki  betonowe” pkt 2. 
 
3. SPRZ�T 

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

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 
 Roboty w ykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu  pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” (pkt 4). 
4.2. Transport obrze�y betonowych 

 Betonowe obrze�a chodnikow e mog� by� przew o�one dowolnymi  �rodkami transportu po osi�gni�ciu 
przez beton w ytrzymało�ci  minimu m 0,7 w ytrzymało�ci  pro jektowanej. 
 Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami                                         
w  czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Kraw��niki  betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y w ykonyw a� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wy miary w ykopu powinny odpowiada� w ymiarom ław y w  planie z uw zgl�dnieniem  w  szeroko�ci  dna 
w ykopu ew . konstrukcji  szalunku. 

5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 
 Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze �w iru 
lub piasku, o grubo�ci  w arstw y od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) w ykonuje si� przez zasypanie 
koryta �wirem lub piaskiem i  zag�szczenie z polew aniem w od�. 

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 
 Betonowe obrze�a chodnikow e nale�y ustawia� na w ykonanym podło�u w miejscu i ze �wiatłem 
(odległo�ci� górnej powierzchni  obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym                          z ustaleniami  
dokumentacji  pro jektow ej. 
 Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �w irem lub mie jscow ym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubi tym. 
 Spoiny n ie powinny przekracza� szeroko�ci  1 cm.  Nale�y w ypełni� je  piaskiem lub zapraw� cementowo-
piaskow� w  stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i  zmy� w od�. Spoiny musz� by� w ypełnione 
całkowicie na pełn� gł�boko��. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontro li  jako�ci  robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 6). 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonaw ca powinien w ykona� badania materiałów  przeznaczonych do 
ustawienia betonow ych obrze�y chodnikow ych i  przedstawi� w yniki  tych bada� In�ynierowi  do akceptacji . 
 Spraw dzenie w ygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez pomiar 
i  policzenie uszkodze� w yst�puj�cych na pow ierzchniach i  kraw�dziach e lementu, zgodnie z w ymaganiami  tabl icy 
3. Pomiary długo�ci  i  g ł�boko�ci  uszkodze� na le�y w ykona� za pomoc� przymiaru sta lowego lub suw miarki                    
z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie  z ustaleniami   PN-B-10021 [4]. 
 Spraw dzenie kształ tu i  w ymiarów  elementów  nale�y przeprow adzi� z dokładno�ci� do  1 mm przy u�yciu 
suw miarki  oraz przymiaru sta low ego lub ta�my, zgodnie z w ymaganiami  tablicy  1 i  2. Sprawdzenie k�tów  prostych 
w  naro�ach elementów  w ykonuje si� przez przyło�enie k�tow nika do badanego naro�a i  zmierzenia odchyłek                  
z dokładno�ci� do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmow a� w szystkie w ła�ciwo�ci  okre�lone w  normach 
podanych dla odpowiednich materiałów  w ymienionych  w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót nale�y spraw dza� w ykonanie: 
a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z w ymaganiami  pkt 5.2, 
b) podło�a z rodzimego gruntu p iaszczystego lub podsypki  (ław y) ze �w iru lub piasku - zgodnie z w ymaganiami  

pkt 5.3, 
c) ustawienia betonow ego obrze�a chodnikow ego - zgodnie z w ymaganiami  pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
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− linii  obrze�a w  planie, które mo�e w ynosi� ± 2  cm na ka�de 100 m długo�ci  obrze�a, 
− niw elety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e w ynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci  obrze�a, 
− w ypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów , które pow inno w ykazyw a� całkowi te w ypełnienie badanej spoiny 

na pełn� gł�boko��. 
 
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 
 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje si� za w ykonane zgodnie z dokumentacj� pro jektow�, SST i  w ymaganiami  Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umow y / In�yniera, je�eli  w szystkie pomiary i  badania z zachowaniem to lerancji  w g pkt 6 dały w yniki 
pozytyw ne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi  robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj� : 
− w ykonane koryto, 
− w ykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw y płatno�ci  podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” (pkt 9). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena w ykonania 1 m betonow ego obrze�a chodnikow ego obejmuje : 
− prace pomiarow e i roboty przygotowaw cze, 
− dostarczenie materiałów , 
− w ykonanie koryta, 
− roz�cielenie i  ubicie podsypki , 
− ustawienie obrze�a, 
− w ypełnienie spoin, 
− obsypanie zew n�trznej �ciany obrze�a, 
− w ykonanie bada� i  pomiarów  w ymaganych w  specyfikacji  technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zw ykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów  i  zapraw  
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budow lane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszyw a naturalne do naw ierzchni  drogow ych.  

�w ir  i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszyw a naturalne do naw ierzchni  drogow ych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement pow szechnego u�ytku. Skład, w ymagania i  ocena zgodno�ci  
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic, parkingów                             

i  torow isk tramw ajow ych. Wspólne w ymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic, parkingów                        

i  torow isk tramw ajow ych. Kraw��niki i obrze�a. 
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  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA     B-05.00.00.  BETON 
B.05.01.00.   Betony konstrukcyjne. 
B.05.02.00.   Podbetony. 

 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem nin ie jszej szczegółow ej specyfikacji  technicznej s� w ymagania dotycz�ce w ykonania  i   odbioru  
robót  betoniarskich  w   zakresie  dotycz�cym  przedmiotow ej  inwestycji  budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargow y  i  kontraktow y przy zlecaniu                 
i  realizacji  robót w ymienionych w  pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w  zakresie przedmiotowej 
inw estycji . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 
w ykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj�tych kontraktem – na  przedmiotow ym  
obiekcie  budowlanym. 
B.05.01.00.   Betony konstrukcyjne. 
B.05.02.00.   Podbetony. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  nin ie jszej  SST s�  zgodne  z  obowi�zuj�cymi   odpowiednimi   norma mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonaw ca robót jest odpowiedzia lny za jako�� ich w ykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� pro jektow�, 
SST i  poleceniami  In�yniera / Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1)  Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosow anie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków  mineralnych 
w g normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach : 
• marki  „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
• marki  „35” – do betonu klasy w y�szej n i� B20 

b) Wy magania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra Komunikacji 
w ymaga si�, aby cementy te charakteryzow ały si� nast�puj�cym składem : 
• Zawarto�� krzemianu tró jwapniowego oli tu  (C3S) 50-60%. 
• Zawarto�� g lin ianu tró jw apniow ego oli tu  (C3A) <7%. 
• Zawarto�� a lkal iów  do 0,6%. 
• Zawarto�� a lkal iów  pod warunkiem zastosowania kruszyw a nieaktywnego do 0,9%. 
• Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

c) Opakowanie 
Cement w ysyłany w  opakowaniu powinien by� pakowany w  worki  papierow e WK, co najmnie j 
trzyw arstw ow e, w g PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna w ynosi� 50,2 kg. Na w orkach powinien by� umieszczony trw ały, 
w yra�ny napis zawiera j�cy nast�puj�ce dane: 
(a) oznaczenie 
(b) nazw a w ytwórni i mie jscow o�ci  
(c)  masa w orka z cementem 
(d) data w ysyłki  
(e) termin trwało�ci  cementu. 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementow agony i  cementosomochody w yposa�one w e w sypy 
umo�l iwia j�ce graw itacyjne napełnianie zbiorników  i  urz�dzenie do w yładow ania cementu oraz powinny 
by� przystosow ane do p lombowania i w sypów  i   w ysypów . 

d) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia  w ysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w  sygnatur� odbiorcz� kontroli  jako�ci 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
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e) Akceptow anie  poszczególnych  partii   cementu 
Ka�da partia  cementu przed je j u�yciem do betonu musi  uzyska� akceptacj� In�yniera / Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umow y. 

f) Bie��ca kontrola podstaw ow ych parametrów  cementu 
(1) Cement pochodz�cy z ka�dej dostaw y musi  by� poddany badaniom w g normy PN -EN        196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i  PN-EN 196-6:1997, a w yniki  ocenione w g normy  PN-B-30000:1990. 
Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostaw y, dla które j jest atest z w ynikami  bada� cementow ni 
obejmuje tylko badania podstaw ow e. 

(2) Ponadto przed u�yciem cementu do w ykonania mieszanki  betonowej zaleca si� przeprowadzenie 
kontroli  obejmuj�cej : 
• oznaczenie czasu w i�zania w g PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996  i  PN-EN 196-6:1997 
• oznaczenie zmiany obj�to�ci  w g PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996  i  PN-EN 196-6:1997 
• sprawdzenie zawarto�ci  grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w  palcach i  nie rozpadaj�cych 

si� w  wodzie. 
W przypadku, gdy w /w  kontrola w yka�e niezgodno�� z norma mi cement nie mo�e by� u�yty do betonu. 

g) Magazynow anie i  okres składow ania 
(1) Mie jsca przechow ywania cementu mog� by� nast�puj�ce : 
(2)    dla cementu pakow anego (workow anego ) :  

- składy otw arte (w ydzielone miejsca zadaszone na otw artym terenie zabezpieczone  z boków  przed 
opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki  lub pomieszczenia o szczelnym dachu i  �cianach), 

(3)    dla cementu luzem : 
- magazyny specjalne (zbiorniki  stalow e, �elbetow e lub betonow e przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i  w yładow ania cementu luzem, zaopatrzone w  urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli 
obj�to�ci  cementu znajduj�cego si� w  zbiorniku lub otwory do przeprow adzenia pomiarów  poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zew n�trznych �cianach). 

(4) Podło�a składów  otw artych powinny by� tw arde i  suche, odpow iednio pochylone, zabezpieczaj�ce 
cement przed �ciekaniem w ody deszczow ej  i   zanieczyszczeniem. 

(5) Podłogi  magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed 
zawilgoceniem i  zanieczyszczeniem. 

(6) Dopuszczalny okres przechow yw ania cementu zale�ny jest od mie jsca przechow ywania. 
Cement n ie mo�e by� u�yty do betonu po okresie : 
• 10 dni  w  przypadku przechow yw ania go w  zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trw ało�ci  podanego przez w ytw órc� w  przypadku przechow ywania                     

w  składach zamkni�tych. 
(7) Ka�da partia  cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectw o jako�ci  powinno by� przechow yw ana w  sposób 

umo�l iwia j�cy je j ła tw e rozró�nienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszyw a i uziarnienie. 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce w ymaganiom normy                                  
PN-B-06712/A1:1997, z tym �e marka kruszyw a nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. 
Ziarna kruszyw a nie powinny by� wi�ksze n i� : 
• 1/3 najmnie jszego w ymiaru przekro ju poprzecznego e lementu, 
• 3/4 odległo�ci  w  �wietle mi�dzy pr�tami  zbro jenia le��cymi  w  jednej płaszczy�nie prostopadłe j do 

kierunku betonow ania. 
Kontro la parti i kruszywa przed u�yciem go do w ykonania mieszanki  betonow ej obejmuje oznaczenia : 
• składu ziarnow ego wg PN-EN 933-1:2000, 
• kszta łtu ziarn w g PN-EN 933-4:2001, 
• zawarto�ci  pyłów mineralnych w g PN-78/B-06714/13, 
• zawarto�ci  zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umo�liw ienia korekty recepty roboczej mieszanki  betonow ej nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� 
wi lgotno�ci  kruszywa w g PN-EN 1997-6:2002 i  stało�ci  zaw arto�ci  frakcji  0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl . B7,5 i  B10 z utrzymaniem w ymaga� i  bada� tylko w  zakresie w ytrzymało�ci  betonu na �ciskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu : 
• pospółka  kruszona  0/40, 
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• cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno�� optymalna 8%. 
Kruszywo rów nomiernie stopniow ane o frakcjach : 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%. 

 

3. SPRZ�T 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectw o legalizacji . Mieszanie składników  powinno si� odbywa� w ył�cznie 
w  betoniarkach o w ymuszonym działaniu (zabrania si� stosow ania mieszarek  w olno  spadow ych). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1)   �rodki  do transportu betonu 
(2)  Mieszanki  betonowe mog� by� transportowane mieszaln ikami  samochodow ymi (tzw .  gruszkami). 
(3) Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� w ymagan� szybko�� betonow ania  z uw zgl�dnieniem 

odległo�ci  dowozu, czasu tw ardnienia betonu oraz koniecznej rezerw y w  przypadku aw ari i samochodu. 
(4) Czas transportu i wbudow ania 

Czas transportu i wbudow ania mieszanki  nie pow inien by� dłu�szy n i�: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 

(1) Roboty betoniarskie musz� by� w ykonane zgodnie z w ymaganiami  norm PN-EN 206-1:2003                          
i  PN-63/B-06251. 

(2) Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego w pisem do dziennika 
budow y. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników : 
(a) Dozowanie składników  do mieszanki  betonowej pow inno by� dokonywane w ył�cznie w agow o,                           

z dokładno�ci� : 
2% – przy dozow aniu cementu i  w ody 
3% – przy dozow aniu kruszyw a. 
Dozatory  musz�  mie�  aktualne  �wiadectwo  legalizacji . 

(b) Przy dozow aniu składników  powinno si� uw zgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszyw a. 

(2)  Mieszanie składników  
(c)   Mieszanie składników  powinno si� odbyw a� w ył�cznie w  betoniarkach w ymuszonym działaniu 

(zabrania si� stosow ania mieszarek w olnospadow ych). 
(d)  Czas mieszania nale�y ustali� do�w iadczalnie jednak n ie powinien by� krótszy  n i�  2 minuty. 

(3) Podawanie i  układanie mieszanki  betonowej 
(e) Do podaw ania mieszanek betonow ych nale�y stosow a� po jemniki  o konstrukcji  umo�l iwia j�cej ła tw e 

ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podaw ania mieszanek p lastycznych.  Przy stosow aniu 
pomp obowi�zuj� odr�bne w ymagania technologiczne przy czym w ymaga si� spraw dzenia ustalonej 
konsystencji  mieszanki betonow ej przy w ylocie. 

(f) Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y spraw dzi�: poło�enie zbro jenia, zgodno�� rz�dnych 
z pro jektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� w kładek dystansow ych zapewnia j�cych w ymagan� 
wielko�� o tu liny. 

(g) Mieszanki  betonowej n ie nale�y zrzuca� z w ysoko�ci  wi�kszej ni� 0 ,75 m od pow ierzchni , na któr� 
spada. W przypadku gdy w ysoko�� ta  jest wi�ksza nale�y mieszank� podaw a� za pomoc� rynny 
zsypow ej (do w ysoko�ci 3,0 m) lub le ja zsypow ego teleskopowego (do w ysoko�ci  8,0 m). 

(h) Przy w ykonywaniu konstrukcji  monoli tycznych nale�y przestrzega� dokumentacji  technologicznej, która 
pow inna uw zgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia : 
• w  fundamentach i  korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z po-

jemnika lub ruroci�gu pompy, b�d� te� za po�rednictwem rynny, 
• w arstw ami o grubo�ci  do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami  w gł�bnymi, 
• przy w ykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 

ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci  w i�kszej od 12 cm zbrojonych gór� i  dołem nale�y stosow a� 
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belki wibracyjne. 
(4) Zag�szczanie betonu 

Przy zag�szczaniu mieszanki betonow ej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad : 
(i ) Wibratory w gł�bne nale�y stosow a� o  cz�stotliw o�ci  min. 6000 drga� na minut�,  z buławami                         

o  �rednicy n ie wi�kszej ni� 0 ,65 odległo�ci  mi�dzy pr�tami  zbro jenia le��cymi  w płaszczy�nie 
poziomej. 

(j)  Podczas zag�szczania wibratorami  w gł�bnymi nie w olno dotyka� zbro jenia buław� w ibratora. 
(k)  Podczas zag�szczania w ibratorami  wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5–8 cm                      

w   w arstw� poprzedni� i  przytrzymyw a� buław� w  jednym miejscu w  czasie  20–30 sekund po czym 
w yjmow a� pow oli  w  stanie wibru j�cym. 

(l ) Kole jne mie jsca zagł�bienia buław y powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora.   Odległo�� ta  zw ykle w ynosi   0 ,35–0,7 m.   Belki  wibracyjne powinny 
by� stosow ane do w yrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowa� si� jednakow ymi drganiami  
na całe j d ługo�ci .  Czas zag�szczania wibratorem pow ierzchniow ym, lub belk� w ibracyjn� w  jednym 
miejscu powinien w ynosi� od 30 do 60 sekund. 

(m) Zasi�g dzia łania wibratorów  przyczepnych w ynosi  zw ykle od 20 do 50 cm   w  kierunku gł�boko�ci 
i  od 1,0 do 1,5 m w  kierunku długo�ci  elementu. Rozstaw  wibratorów  nale�y ustali� do�wiadczalnie tak 
aby n ie pow stawały martw e pola. Mocow anie wibratorów  pow inno by� trwałe i  sztywne. 

(5) Przerw y w  betonowaniu 
Przerw y w betonow aniu nale�y sytuow a� w mie jscach uprzednio przew idzianych  i  uzgodnionych                        
z pro jektantem. 
(n) Ukszta ł tow anie powierzchni  betonu w  przerwie roboczej po w inno by� uzgodnione  z pro jektantem,             

a  w  prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do 
kierunku napr��e� głównych. 

(o) Pow ierzchnia betonu w miejscu przerwania betonow ania powinna by� starannie przygotow ana do 
poł�czenia betonu stw ardniałego ze �wie�ym przez: 
• usuni�cie z powierzchni betonu stwardnia łego, lu�nych okruchów  betonu oraz warstw y 

pozostałego szkliw a cementow ego, 
• obfi te  zwil�enie w od� i  narzucenie kilkumi limetrow ej w arstw y zapraw y cementowej o stosunku 

zbli�onym do zapraw y w  betonie w ykonywanym albo te� narzucenie cienkie j w arstw y zaczynu 
cementowego. Pow y�sze zabiegi  nale�y w ykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem 
betonowania. 

(p)  W przypadku przerw y w  układaniu betonu zag�szczonego przez wibrow anie, w znowienie betonow ania 
n ie pow inno si� odby� pó�nie j ni� w  ci�gu 3 godzin lub po całkowi tym stw ardnieniu betonu. 
Je�el i temperatura pow ietrza jest w y�sza ni� 20°C to czas trw ania przerw y nie powinien przekracza�            
2  godzin.  Po w znowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbro jenia                    
i  poprzednio uło�onego betonu. 

(6) Wy magania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonow anie konstrukcji  w ykonywane jest tak�e w  nocy konieczne jest w cze�nie jsze 
przygotowanie odpow iedniego o�w ietlenia zapew nia j�cego prawidłowe w ykonaw stw o robót i  dostateczne 
w arunki  bezpiecze�stwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i  badanie. 
(q) Na w ykonaw cy spoczyw a obowi�zek zapewnienia w ykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 

norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechow yw anie  i  okazywanie Zarz�dzaj�cemu real izacj� 
umow y / In�ynierowi  w szystkich w yników  bada� dotycz�cych jako�ci  betonu  i  stosowanych materiałów . 

(r)  Je�el i  beton poddany jest specja lnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontro li  jako�ci 
betonu dostosow any do w ymaga� technologii  produkcji .  W planie kontroli  powinny by� uw zgl�dnione 
badania przew idziane aktualn� norm� i  ninie jszymi  SST oraz ew entualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłow o�ci  zastosow anych zabiegów  technologicznych. 

(s)   Badania powinny obejmow a� : 
• badanie składników  betonu 
• badanie mieszanki  betonow ej 
• badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
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(a) Betonowanie nale�y w ykonyw a� w ył�cznie w  temperaturach nie ni�szych n i� +5°C, zachowuj�c 
w arunki  umo�liw ia j�ce uzyskanie przez beton w ytrzymało�ci  co najmnie j 15 MPa  przed  p ierw szym 
zamarzni�ciem. 

(b) W w yj�tkow ych przypadkach dopuszcza si� betonow anie w  temperaturze do –5°C, jednak w ymaga to 
zgody In�yniera oraz zapew nienia mieszanki  betonowej o temperaturze +20°C w  chw ili  układania i 
zabezpieczenia uformow anego elementu przed utrat� ciepła w  czasie co najmnie j 7 dni . 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotow a� sposób post�pow ania na w ypadek 
w yst�pienia u lew nego deszczu. Konieczne jest przygotow anie odpowiednie j ilo�ci osłon w odoszczelnych 
d la zabezpieczenia odkrytych powierzchni  �wie�ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy n iskich temperaturach otoczenia 
(c)  Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton pow inien by� chroniony przed zamarzni�ciem 

przez okres pozwala j�cy na uzyskanie w ytrzymało�ci  co najmnie j  15 MPa. 
(d) Uzyskanie w ytrzymało�ci  15 MPa pow inno by� zbadane na próbkach przechow yw anych w  takich 

samych w arunkach jak zabetonow ana konstrukcja. 
(e) Przy przew idyw aniu spadku temperatury poni�ej 0°C w  okresie twardnienia betonu nale�y w cze�nie j 

podj�� działania organizacyjne pozw ala j�ce na odpowiednie osłoni�cie   i podgrzanie zabetonow anej 
konstrukcji . 

5.4. Piel�gnacja betonu 
(1) Materia ły i sposoby piel�gnacji betonu 

(a) Bezpo�rednio po zako�czeniu betonow ania zaleca si� przykrycie powierzchni  betonu lekkimi  osłonami  
w odoszczelnymi  zapobiegaj�cymi  odparowaniu w ody z betonu  i  chroni�cymi  beton przed deszczem i  
nasłonecznieniem. 

(b) Przy temperaturze otoczenia w y�szej ni� +5°C nale�y nie pó�nie j ni� po 12 godzinach od zako�czenia 
betonowania rozpocz�� piel�gnacj� w ilgotno�ciow� betonu i  prow adzi� j� co najmnie j przez 7 dni 
(przez polewanie co najmnie j 3 razy na dob�). 

(c)  Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych w ody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b�dzie si� 
ł�czył  z nast�pn� w arstw� konstrukcji  monoli tycznej, a  tak�e gdy nie s� staw iane specjalne w ymagania 
odno�nie jako�ci  piel�gnowanej powierzchni . 

(d) Woda stosow ana do polewania betonu powinna spełnia� w ymagania normy  PN-EN 1008:2004. 
(e) W czasie dojrzewania betonu e lementy powinny by� chronione przed uderzeniami   i  drganiami . 

 (2) Okres piel�gnacji  
(f) Uło�ony beton nale�y utrzymyw a� w  stałe j wilgotno�ci  przez okres co najmnie j 7 dni . Polew anie 

betonu normaln ie tw ardnie j�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od zabetonowania. 
(g) Rozformow anie konstrukcji  mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton w ytrzymało�ci  rozformow ania 

d la konstrukcji  monol itycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub w ytrzymało�ci   manipulacyjnej  
d la  prefabrykatów. 

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu 
(1) Rów no�� powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów  w  konstrukcji  no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce w ymagania : 
(a) w szystkie betonow e powierzchnie musz� by� gładkie i rów ne, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami  

kruszyw a, przełomów  i w ybrzusze� ponad powierzchni�, 
(b) p�kni�cia s� niedopuszczalne, 
(c)  rysy powierzchniow e skurczow e s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zosta je zachow ana otu lina 

zbro jenia betonu min. 2,5cm, 
(d) pustki , raki  i  w ykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbro jenia betonu b�dzie nie 

mnie jsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na które j w yst�puj� nie wi�ksza n i� 0 ,5% pow ierzchni 
odpow iednie j �ciany, 

(e) rów no�� gorszej powierzchni  ustro ju no�nego przeznaczonej pod izolacje pow inna odpowiada� 
w ymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. w ypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze n i� 2  mm. 

(2) Faktura powierzchni  i  napraw a uszkodze� 
Je�el i pro jekt nie przewiduje specjalnego w yko�czenia powierzchni  betonow ych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji  nale�y: 
(a) w szystkie w ysta j�ce n ierów no�ci w yrówna� za pomoc� tarcz karborundow ych  i  czyste j wody 

bezpo�rednio po rozebraniu szalunków , 
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(b) raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełn i� betonem i  nast�pnie w ygładzi� i  uklepa�, 
aby otrzyma� rów n� i  jednorodn� pow ierzchni� bez dołków   i   porów , 

(c)  w yrów nan� w g pow y�szych zalece� pow ierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko w yszczotkow a� 
wi lgotn� szczotk� aby usun�� pow ierzchnie szkl iste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y spraw dzi� podło�e pod w zgl�dem no�no�ci  
za ło�onej  w   Dokumentacji   Pro jektowej / Technicznej.   
Podło�e winne by� rów ne, czyste  i  odw odnione. 
Beton winien by� rozkładany w  miar� mo�l iw o�ci w sposób ci�gły z zachow aniem kontroli  grubo�ci oraz 
rz�dnych wg pro jektu technicznego. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI 
Kontro la jako�ci  w ykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z pro jektem oraz podanymi w y�ej 
w ymaganiami . Roboty podlegaj� odbiorowi . 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami  obmiaru s� : 
1  m3  w ykonanej  konstrukcji . 
1  m3  w ykonanego  podbetonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty obj�te  ninie jsz�  specyfikacj�  podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych w g zasad 
podanych pow y�ej. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 
Płaci si� za roboty w ykonane w  jednostkach podanych w  p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
• dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji , 
• oczyszczenie podło�a, 
• w ykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• uło�enie mieszanki  betonowej w  naw il�onym deskowaniu, z w ykonaniem projektowanych otworów , 

zabetonow aniem zakotwie� i  marek, zag�szczeniem i  w yrów naniem powierzchni , 
• pie l�gnacj� betonu, 
• rozbiórk� deskowania i rusztow a�, 
• oczyszczenia stanowiska pracy i  usuni�cie materiałów  rozbiórkow ych poza granice obiektu. 
Podbeton na podło�u gruntow ym : 
Płaci  si� za ustalon� ilo�� m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: w yrów nanie podło�a, 
przygotowanie, uło�enie, zag�szczenie i  w yrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

11. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie w ytrzymało�ci . 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów  w i�zania i  stało�ci  obj�to�ci . 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki . 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki  z dodatkami . 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murow e niezbrojne. Pro jektow anie i  obliczanie. 
PN-84/B- 03264: 2002   Konstrukcje betonowe, �elbetow e i  spr��one.  Obliczenia  statyczne  i  pro jektowanie” 
PN-84/B-03264: 2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, �elbetow e i  spr��one.  Obliczenia   statyczne                            

i   pro jektowanie. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobow a do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

211 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA 

 

 

 

 

B-05.01.00 

KONSTRUKCJE  BETONOWE 

I  �ELBETOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTROWIEC  �WI�TOKRZYSKI,  CZERWIEC  2009 r. 

 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

212 

  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B-05.01.00  KONSTRUKCJE  BETONOWE  I  �ELBETOWE 

 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem ninie jszej szczegółow ej specyfikacji  technicznej (SST) s� w ymagania dotycz�ce w ykonania                   
i  odbioru robót zwi�zanych z w ykonaniem konstrukcji betonow ych  i   �elbetow ych  w   zakresie  dotycz�cym  
przedmiotowej  inw estycji   budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy 
zlecaniu i  realizacji robót w ymienionych w  pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w  zakresie 
przedmiotowej inw estycji . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 
w ykonanie konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych zwi�zanych z budow�, przedmiotow ej inwestycji  
budow lanej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w nin ie jszej SST s� zgodne z definicjami  zaw artymi  w  odpow iednich normach 
i  w ytycznych oraz okre�leniami  podanymi w  SST „Wymagania ogólne”: 
Konstrukcje betonowe –  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub w ykonane  z zastosow aniem zbrojenia 
wiotkimi  pr�tami  stalow ymi w  i lo�ci  mnie jszej od min imalnej dla konstrukcji  �elbetow ych.  
Konstrukcje �elbetowe –  konstrukcje betonowe, zbro jone wiotkimi  pr�tami  stalow ymi w spółpracuj�cymi                   
z betonem w  ilo�ci nie mnie jszej od ilo�ci  okre�lonej jako min imalnej dla konstrukcji  �elbetow ych. 
Beton zwykły –  beton o g�sto�ci  pow y�ej 1,8 kg/dcm3 w ykonany z cementu, w ody, kruszyw a mineralnego                
o  frakcjach piaskow ych i  grubszych oraz ew entualnych dodatków  mineralnych  i  domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa –  mieszanina w szystkich składników  przed zwi�zaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa w ykonana i  dostarczona przez w ytwórc� zewn�trznego. 
Zaczyn cementowy –  mieszanina cementu i  w ody. 
Zaprawa –  mieszanina cementu, w ody, składników  mineralnych i  ewentualnych dodatków  przechodz�cych 
przez si to kontro lne o boku oczka kw adratow ego 2 mm. 
w/c –  w ska�nik wodno-cementow y; stosunek wody do cementu w zaczynie cementow ym. 
Rusztowania monta�owe –  pomocnicze budowle słu��ce do przenoszenia obci��e� od konstrukcji 
montow anej z gotow ych elementów  lub w ykonyw anej na mie jscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słu��ce do przenoszenia ci��aru ludzi   i  sprz�tu . 
Deskowania –  pomocnicze budowle słu��ce do formow ania elementów  betonow ych w ykonyw anych na 
miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jako�� w ykonania robót, bezpiecze�stwo w szelkich czynno�ci na terenie 
budow y, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��  z dokumentacj� pro jektow�, SST i  poleceniami   
Zarz�dzaj�cego  real izacj�  umow y / In�yniera. 
Ogólne w ymagania dotycz�ce robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosow ane do w ykonania robót musz� by� zgodne z w ymaganiami  ninie jszej SST                    
i  Dokumentacji Pro jektow ej / Technicznej. 
Do  w ykonania  robót  mog�  by�  stosow ane  w yroby  budowlane  spełnia j�ce  warunki  okre�lone  w : 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Praw o budowlane (tekst jednoli ty; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;                     

z pó�nie jszymi  zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),                          

z pó�nie jszymi  zmianami), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o  systemie oceny zgodno�ci  (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,                     

z pó�nie jszymi  zmianami). 
Na Wykonaw cy spoczyw a obowi�zek posiadania dokumentacji  w yrobu budowlanego w ymaganej przez ww . 
ustaw y lub rozporz�dzenia w ydane na podstawie tych ustaw . 
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Materia ły stosowane do w ykonyw ania konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych powinny odpowiada� 
w ymaganiom zaw artym w  normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002  oraz  
w arunkach  technicznych  D2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosow anie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków  w g norm                  
PN-EN 197-1:2002 i  PN 197-2:2002 o nast�puj�cych klasach w ytrzymało�ciow ych: 
(a) klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
(b) klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i  w y�szej, 
(c)  klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i  w y�szej. 

b) Wy magania dotycz�ce składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiada� w ymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,  PN-S-10040:1999 oraz 
w arunków  technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu w orkowanego na opakow aniu pow inien by� umieszczony trw ały, w yra�ny napis 
zawiera j�cy nast�puj�ce dane: 
(d) oznaczenie, 
(e) nazw a w ytwórni i mie jscow o�ci , 
(f) masa w orka z cementem, 
(g) data w ysyłki , 
(h) termin trwało�ci  cementu. 

d) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia  dostarczonego cementu musi  posiada� �w iadectw o jako�ci  (atest) w raz  z w ynikami  bada�. 

e) Akceptow anie poszczególnych parti i cementu 
Ka�da partia  cementu przed je j u�yciem do betonu musi  uzyska� akceptacj� Zarz�dzaj�cego realizacj� 
umow y / In�yniera. 

f) B ie��ca kontrola podstaw ow ych parametrów  cementu 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostaw y musi  by� poddany badaniom w g normy  PN-EN 197-2:2002,                    
a  w yniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostaw y, dla które j jest atest z w ynikami  bada� 
cementowni , mo�na ograniczy� i w ykona� tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed u�yciem cementu do w ykonania mieszanki  betonow ej zaleca si� przeprow adzenie 
kontroli  obejmuj�cej : 
–   oznaczenie czasu w i�zania w g PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany obj�to�ci  w g PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zaw arto�ci  grudek (zbryle� cementu nie nadaj�cych si� rozgnie�� w  palcach i  nie 

rozpadaj�cych si� w  w odzie). 
W przypadku, gdy w y�ej w ymieniona kontrola w yka�e niezgodno�� z norma mi, cement n ie mo�e 

by� u�yty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 

Mie jsca przechow ywania cementu mog� by� nast�puj�ce : 
(i ) d la cementu pakow anego (w orkow anego) : 

–   składy otw arte (w ydzie lone miejsca zadaszone na otw artym terenie, zabezpieczone  z boków  przed 
opadami), 

–  magazyny zamkni�te  (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i  �cianach), 
(j)  d la cementu luzem : 

–  magazyny specjalne (zbiorniki  sta low e, �elbetowe lub betonow e przystosow ane do pneu-
matycznego załadow ania i w yładowania cementu luzem, zaopatrzone w  urz�dzenia do 
przeprow adzenia kontroli  obj�to�ci  cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do 
przeprow adzenia pomiarów  poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych 
�cianach). 

Cement n ie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
1)  10 dni  – w przypadku przechow yw ania go w  zadaszonych składach otwartych, 
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2)  po upływie okresu trw ało�ci  podanego przez w ytw órc� –  w  przypadku przechow yw ania w  składach 
zamkni�tych. 

Ka�da partia  cementu posiadaj�ca oddzielne �w iadectw o jako�ci  powinna by� przechow ywana w  sposób 
umo�l iwia j�cy je j ła tw e rozró�nienie. 
 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzow a� si� stało�ci� cech fizycznych  i  jednorodno�ci� uziarn ienia 

pozw ala j�c� na w ykonanie partii  betonu o stałe j jako�ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu budow y składane oddzielnie na 

umocnionym  i  czystym podło�u w  taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i  nie mieszały  si�. 
Zapasy kruszywa powinny by� tak du�e, aby zapewniały w ykonanie w szystkich potrzebnych bada� i  testów                
i  nie zakłócały rytmu budow y. 
2.2.1.2.1. Kruszyw o grube 
Dopuszcza si� stosowanie kruszyw a grubego spełnia j�cego w ymagania normy:  PN-86/B-06712,                            
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostaw ca kruszyw a jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii  kruszyw a w yników  jego pełnych bada� 
w g PN-86/B-06712 oraz w yników badania specjalnego dotycz�cego reaktyw no�ci  alkalicznej w  terminach 
przewidzianych przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Na budowie dla ka�dej partii  kruszyw a nale�y w ykona� kontro lne badania niepełne obejmuj�ce: 
–  oznaczenie składu ziarnowego w g PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zaw arto�ci ziaren nieforemnych w g PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zaw arto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zaw arto�ci grudek g liny w g PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zaw arto�ci pyłów  mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola w yka�e n iezgodno�ci  cech danego kruszyw a z w ymaganiami  w g PN-86/B-06712 
u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetn ieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpow iednich frakcji  kruszyw a) i  ponow nym spraw dzeniu. 
Nale�y prow adzi� bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszyw a wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla 
korygow ania recepty roboczej betonu. 
2.2.1.2.2. Kruszyw o drobne. 
Dopuszcza si� stosow anie kruszyw a drobnego spełnia j�cego w ymagania norm: PN-79/B-06711,                           
PN-86/B-06712 i  PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodz�cy z ka�dej dostaw y musi  by� poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym: 
–  oznaczenie zaw arto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zaw arto�ci pyłów  mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zaw arto�ci grudek g liny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezale�nie od podanych w y�ej w ymaga� betony klasy B35 i  w y�sze w ykonywa� nale�y z kruszyw a                        
o  uziarnieniu usta lonym do�wiadczalnie, podczas pro jektow ania składu mieszanki  betonow ej. 
Do betonów  klasy B30 i  B25 nale�y stosow a� kruszyw o o ł�cznym uziarnieniu mieszcz�cym si� w  granicach 
podanych w  normie PN-S-10040:1999. 
Zobowi�zuje si� dostaw c� do przekazywania, d la ka�dej partii  p iasku, w yników  bada� pełnych w g                       
PN-86/B-06712 oraz okresow o w yników  badania specja lnego dotycz�cego reaktyw no�ci  alka icznej. 
W celu umo�l iwienia korekty recepty roboczej mieszanki  betonow ej nale�y prow adzi� bie��c� kontrol� 
wi lgotno�ci  kruszywa w g PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i  stało�ci  zawarto�ci  frakcji  0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji  betonu powinna odpowiada� w ymaganiom normy  PN-88/B-32250. Zaleca si� stosowanie 
w ody w odoci�gow ej pi tnej. Stosowanie je j nie w ymaga przeprow adzania bada�. Nale�y pobiera� j� ze 
zbiornika po�redniego. 
W przypadku poboru w ody z innego �ródła nale�y przeprowadzi� b ie��c� kontrol� zgodnie z w y�ej 
w ymienion� norm�. 
2 .2.1.4. Domieszki  do betonów  
Dopuszcza si� stosowanie domieszek spełnia j�cych w ymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i  PN-EN                         
934-6:2002. 
Do produkcji  mieszanek betonow ych w ymaga si� stosow ania domieszek tylko  w  uzasadnionych przypadkach 
i  pod w arunkiem przeprowadzenia kontroli  skutków  ubocznych, takich jak: zmnie jszenie w ytrzymało�ci , 
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zwi�kszenie nasi�kliw o�ci i skurczu po stw ardnieniu betonu. Nale�y te� oceni� wpływ domieszek na 
zmnie jszenie trwało�ci  betonu. 
Do produkcji  mieszanek betonow ych stosuje si� domieszki  o dzia łaniu upłynnia j�cym, napow ietrzaj�cym, 
przy�pieszaj�cym wi�zanie lub opó�nia j�cym w i�zanie. 
Domieszki  do betonów  mostow ych musz� posiada� Aprobat� Techniczn� w ydan� przez IBDiM do ich 
stosow ania w  budow nictwie obiektów  mostow ych (in�ynieryjnych). Domieszki  posiadaj�ce tylko Aprobat� ITB 
mog� by� stosow ane jedynie za zgod� In�yniera. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do w ykonyw ania konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych mo�na stosow a� mieszank� betonow� 
w ykonywan� samodzielnie przez Wykonaw c� lub mieszank� betonow� w ykonyw an� w   Wytw órni   (tzw . 
„beton towarow y”). 

Składniki  mieszanki  betonowej jak i  sama mieszanka musz� by� zgodne z w ymaganiami  nin ie jszej SST               
i  Dokumentacji Pro jektow ej / Technicznej. 

Mieszanka betonow a pow inna odpowiada� w ymaganiom norm: PN-S-10040:1999,  PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1 oraz w arunków  technicznych D2. 

Produkcja mieszanki  betonow ej powinna si� odbywa� na podstaw ie receptury laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonaw c� lub na jego zlecenie i  zatwierdzonej przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera.   
Wykonaw ca musi  posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod�  In�yniera,  zleci  nadzór laboratoryjny 
n iezale�nemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal  do zbro jenia betonu powinna spełnia� w ymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
w arunków  technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
2.2.3.1. Odbiór stal i zbro jeniow ej na budowie 

Odbiór stali  na budow ie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego doł�czonego przez 
w ytw órc� stali . Tre�� a testu powinna by� zgodna z postanowieniami  pow y�ej przytoczonych norm. 

Cechow anie wi�zek i  kr�gów  powinno by� zgodne z postanowieniami  pow y�ej przytoczonych norm. 
Stal  zbro jeniowa powinna by� magazynow ana pod zadaszeniem w  przegrodach lub sto jakach, z podzia-

łem w g w ymiarów  i  gatunków.  Nale�y d��y�, by  stal   była magazynow ana w  miejscu nie nara�onym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do monta�u pr�tów  zbrojenia nale�y u�yw a� w y�arzonego drutu stalow ego, tzw. wi�załkowego, o �red-
n icy nie mnie jszej ni� 1 ,0 mm. 
Przy �rednicach pr�tów  wi�kszych ni� 12 mm  stosowa�  drut  wi�załkow y o �rednicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spaw ania nale�y u�ywa� elektrody odpowiednie do gatunku stali  z które j w ykonane jest zbro jenie oraz 
odpow iadaj�ce w ymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów  i  podkładek dystansow ych z betonu lub zapraw y oraz z tw orzyw 
sztucznych. 

Podkładki  dystansowe musz� by� mocow ane do pr�tów . Nie dopuszcza si� stosowania podkładek 
dystansow ych z drew na, cegły lub pr�tów  stalow ych. 
2.2.6. Deskowania 

Do w ykonyw ania deskow a� nale�y stosowa� materiały zgodne z w ymaganiami  normy                                            
PN-S-10040:1999, a ponadto: 
–  drewno powinno odpowiada� w ymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  PN-75/D-96000,                

PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
–  skle jka powinna odpowiada� w ymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001, 
–  gwo�dzie budowlane powinny odpowiada� w ymaganiom normy PN-84/M-81000, 
–  deskowania uniw ersalne powinny by� w  dobrym stanie technicznym, 
–  do smarow ania elementów  deskowa� stykaj�cych si� z betonem nale�y stosowa� �rodki  antyadhezyjne 

parafinow e, przeznaczone do tego typu zastosow a�. 
Materia ły stosowane na deskow ania nie mog� deformow a� si� pod wpływem w arunków  atmosferycznych, ani 
na skutek zetkni�cia si� z mieszank� betonow�. 
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2.2.7. Rusztowania 
Do w ykonania rusztow a� nale�y stosowa� materia ły zgodnie z SST dotycz�c� w ykonania rusztowa�. 

 

3. SPRZ�T 
Roboty zwi�zane z w ykonaniem konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych mog� by� w ykonyw ane r�cznie lub 

mechanicznie przy u�yciu dow olnego sprz�tu przeznaczonego do w ykonyw ania zamierzonych robót. 
Wykonaw ca powinien dysponow a� m.in.: 
1)  do przygotow ania mieszanki betonow ej : 

–   betoniarkami  o w ymuszonym działaniu, 
–  dozownikami  wagow ymi o odpowiednie j dokładno�ci  z aktualnym �w iadectw em legalizacji , 
–   odpow iednio przeszkolon� obsług�. 

2)  do w ykonania deskowa� : 
–   sprz�tem ciesie lskim, 
–  samochodem skrzyniow ym, 
–  �urawiem o ud�wigu dostosowanym do ci��aru e lementów  deskowa�. 

3)  do przygotow ania zbro jenia : 
–   g i�tarkami , 
–  no�ycami, 
–  prostow arkami  i  innym sprz�tem stanowi�cym w yposa�enie zbro jarn i. 

4)  do układania mieszanki  betonowej : 
–   pojemnikami  do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami  wgł�bnymi o odpow iednie j �rednicy, 
–  wibratorami  przyczepnymi, 
–  ła tami  wibracyjnymi , 
–  zacieraczkami do betonu. 

5)  do obróbki i piel�gnacji  betonu : 
–  szli fierkami  do betonu. 
 

Sprz�t w ykorzystywany przez Wykonaw c� pow inien by� spraw ny technicznie i  spełnia� w ymagania 
techniczne w  zakresie BHP. 
Ogólne w ymagania dotycz�ce sprz�tu  podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
�rodki  transportu w ykorzystywane przez Wykonaw c� powinny by� sprawne technicznie  i  spełnia� 

w ymagania techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogow ym. 
Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki  mieszanki  betonowej mog� by� przew o�one dowolnymi  �rodkami transportu, przeznaczonymi do 

w ykonywania zamierzonych robót. Kruszyw o przewo�one na samochodach ci��arow ych nale�y umie�ci� 
rów nomiernie na całe j pow ierzchni  ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem lub przesuw aniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonaw ca b�dzie usuw ał  na b ie��co i  na w łasny koszt. 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki  betonow e mog� by� transportow ane mieszalnikami  samochodow ymi. Ilo�� samochodów  nale�y 
dobra� tak, aby zapewni� w ymagan� szybko�� betonow ania  z uw zgl�dnieniem odległo�ci  dow ozu, czasu 
tw ardnienia betonu oraz koniecznej rezerw y w  przypadku awarii  samochodu.  W czasie transportu                          
w  mieszance nie mo�e nast�pi�: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i  w budow ania mieszanki  betonow ej nie powinien by� dłu�szy od w arto�ci  podanych                   
w  normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonaw ca b�dzie usuw ał  na b ie��co i  na w łasny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne w ymagania dotycz�ce w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno by� zgodne norma mi PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,  PN-88/B 06250 lub 
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi  D2. 
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Wykonaw ca przedstawi  Zarz�dzaj�cemu realizacj� umow y / In�ynierowi  do akceptacji  „Pro jekt organizacji 
robót” uw zgl�dnia j�cy w szystkie w arunki, w  jakich b�d� w ykonyw ane roboty zwi�zane z w ykonaniem 
konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych, uw zgl�dnia j�c planow any termin rozebrania deskowania  i  rusztowa�, 
jak równie� p lan przeprowadzania bada�. 

5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty zw i�zane z w ykonaniem elementów  konstrukcyjnych nale�y prowadzi� zgodnie  z opracowan� 

przez Wykonaw c� i  zaakceptow an� przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera  „Dokumentacj�  
technologiczn�”. 

Betonowanie  mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia  Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budow y. 
5.2.1. Wykonanie deskow a� 

Deskowania elementów  l icow ych powinny by� w ykonywane z elementów deskow a� uniwersalnych 
umo�l iwia j�cych uzyskanie estetycznej faktury zewn�trznej. Deskow ania powinny spełn ia� warunki  podane                   
w  normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkow e mo�na w ykona� z drew na w  postaci  tarcicy lub skle jki . Materia ły stosowane na 
deskowania n ie mog� deformow a� si� pod wpływem w arunków  atmosferycznych, ani  na skutek zetkni�cia si� 
z mas� betonow�. 

E lementy u legaj�ce zakryciu mo�na deskowa� przy u�yciu tarcicy. Deskow ania z tarcicy nale�y w ykona� 
z desek drzew iglastych klasy nie ni�szej ni� K33.  Deski grubo�ci  n ie mnie jszej ni� 18 mm i  szeroko�ci nie 
wi�kszej n i� 18 cm, powinny by� jednostronne strugane   i  przygotowane do zestawienia na pióro i  w pust.                 
W przypadku stosow ania desek bez w pustu  i  pióra nale�y szczeliny mi�dzy deskami uszczeln i� ta�mami                   
z blachy metalowej lub z tworzyw  sztucznych a lbo masami uszczelnia j�cymi  z tworzyw sztucznych.  Nale�y 
zw róci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków  �cian z dnem deskowania. 

Szczególn� uwag� przy w ykonywaniu deskowa� nale�y zw róci� na e lementy tworz�ce faktur� �cian 
licow ych i  zapew nia j�ce niezmienno�� przekro ju poprzecznego elementów  konstrukcji . 

Zaleca si� stosow anie fazowania kraw�dzi elementu betonowego listw ami o w ymiarach od 2-4 cm na 
stykach dw óch prostok�tnych do siebie �cian, szczególnie w  stykach w kl�słych. Mo�na takie fazowania 
w ykonywa� rów nie� w tedy, gdy nie przewidziano ich w  pro jekcie.   W takim przypadku nale�y przeprowadzi�, 
w  razie potrzeby, korekt� rozmieszczenia zbro jenia. Zmian� rozmieszczenia zbro jenia powinien zatwierdzi�  
Zarz�dzaj�cy realizacj� umow y / In�ynier. 

Przy podparciu deskow ania rusztowaniem nale�y unika� punktowego przekazywania sił . Po zmontowaniu 
deskowania pow ierzchni� styku z betonem pokryw a� trzeba �rodkami o działaniu antyadhezyjnym.  �rodki  te 
n ie mog� pow odow a� plam ani  zmian w  odcieniach pow ierzchni  betonu. 

Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y usun�� z powierzchni  deskowania w szelkie 
zanieczyszczenia (wióry, w od�, lód, l i�cie, elektrody, gwo�dzie, drut wi�załkow y i tp .). 

Dopuszczalne odchylenia od w ymiarów  nominalnych przewidzianych pro jektem nale�y przyjmow a� 
zgodnie z odpowiednimi  normami. 
5.2.2. Rusztow ania 

Rusztow ania nale�y w ykonyw a� zgodnie z SST dotycz�c� w ykonania rusztowa�. 
5 .2.3. Przygotow anie zbro jenia 

Pr�ty i  w alców ki  przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji  nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pr�ty zbro jenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, o liwa) lub farb� ole jn� nale�y opala� 
np. lampami lu towniczymi , a� do całkow itego usuni�cia zanieczyszcze�. 

Czyszczenie pr�tów  powinno by� dokonywane metodami n iepowoduj�cymi  zmian w e w ła�ciw o�ciach 
technicznych stali  ani  pó�nie jszej korozji . 

Stal  pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami  r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� 
w ymiary przekro ju poprzecznego pr�tów . Stal tylko zabłocon� mo�na zmyw a� strumieniem wody. Pr�ty 
oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłe j w ody. Stal  nara�on� na cho�by chw ilowe dzia łanie słonej wody 
nale�y zmy� w od� słodk�. 

Dopuszczalna wielko�� mie jscow ego w ykrzyw ienia pr�tów  nie powinna przekracza� 4  mm, w  przypadku 
wi�kszych odchyłek stal  zbro jeniow� nale�y prostowa�. 

Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. Ci�cie przeprow adza si� przy pomocy mechanicznych no�y. 
Dopuszcza si� równie� ci�cie paln ikiem acetylenow ym. 

Haki , odgi�cia i  rozmieszczenie zbro jenia nale�y w ykonyw a� wg dokumentacji pro jektow ej,                                
z równoczesnym zachow aniem postanowie� normy PN-91/S-10042. 
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Gi�cie pr�tów  nale�y w ykona� zgodnie z dokumentacj� pro jektow� i  norm� PN-91/S-10042. 
Nale�y zw róci� uw ag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich stron� zewn�trzn�. Niedopuszczalne s� tam 
p�kni�cia pow stałe podczas w yginania. 
5.2.4. Monta� zbro jenia 

Zbrojenie nale�y układa� po spraw dzeniu i  odbiorze deskow a�. 
Nie nale�y podwiesza� i  mocow a� do zbro jenia deskowa�, pomostów  transportow ych, urz�dze� w ytw órczych 
i  monta�ow ych. 

Monta� zbro jenia z pojedynczych pr�tów  powinien by� dokonyw any bezpo�rednio w  deskowaniu.   Monta� 
zbro jenia bezpo�rednio w  deskow aniu zaleca si� w ykonywa� przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Monta� zbro jenia fundamentów  w ykona� na podbetonie. 

Dla zachow ania wła�ciwej otuliny nale�y układane w  deskow aniu zbro jenie podpiera� podkładkami 
betonow ymi lub z tworzyw  sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci  otulenia. Stosow anie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów  stalow ych, jest niedopuszczalne.  Na w ysoko�ci  �cian 
licow ych w ykonuje si� konieczne otu lenie za pomoc� podkładek plastykow ych pier�cieniow ych. 
Rodzaj podkładek dystansow ych podlega akceptacji przez Zarz�dzaj�cego real izacj� umow y / In�yniera. 

Szkie lety zbro jenia powinny by�, o  i le  to mo�l iwe, prefabrykow ane na zewn�trz.    W szkieletach tych w�zły 
na przeci�ciach pr�tów  powinny by� poł�czone przez spaw anie, zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny krzy� 
w y�arzonym drutem w i�załkow ym : 

–  przy �rednicy pr�tów do 12 mm – o �rednicy nie mnie jszej ni� 1 ,0 mm, 
–  przy �rednicy pr�tów pow y�ej 12 mm – o �rednicy nie mnie jszej ni� 1 ,5 mm. 
Układ zbro jenia konstrukcji  musi  umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po uło�eniu 

zbro jenia w deskow aniu, rozmieszczenie pr�tów w zgl�dem siebie i w zgl�dem deskow ania n ie mo�e ulec 
zmianie. 

Rozstaw  zbrojenia, �rednice i  otuliny powinny by� zgodne z Dokumentacj� Pro jektow�  i  norm�                           
PN-91/S-10442. 

Układanie zbro jenia bezpo�rednio na deskow aniu i  podnoszenie na odpowiedni� w ysoko�� w  trakcie 
betonowania jest n ie dopuszczalne. 

Ł�czenie pr�tów  nale�y w ykonywa� zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i  spaw ania pr�tów  mog� 
by� dopuszczeni tylko spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia. Skrzy�owania pr�tów  nale�y w i�za� 
mi�kkim drutem lub spawa� w  ilo�ci  min 30% skrzy�ow a�.  Min imalna odległo�� od krzywizny pr�ta  do 
mie jsca gdzie mo�na na nim poło�y� spoin� w ynosi  10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki  betonow ej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki  betonow ej 

Roboty zw i�zane z podaw aniem i  układaniem mieszanki  betonowej powinny by� w ykonyw ane zgodnie                
z w ymaganiami  normy PN-S-10040:1999. 

Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y spraw dzi�: poło�enie zbro jenia, zgodno�� rz�dnych              
z pro jektem, czysto�� deskow ania oraz obecno�� w kładek dystansow ych zapew nia j�cych w ymagan� 
wielko�� o tu liny. 
5.2.5.2. Zag�szczenie betonu: 

Roboty zwi�zane z zag�szczaniem betonu powinny by� w ykonywane zgodnie  z w ymaganiami  normy             
PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerw y w  betonowaniu 

Przerw y w  betonow aniu nale�y sytuow a� w  mie jscach uprzednio przewidzianych w  dokumentacji 
pro jektowej lub w dokumentacji  technologicznej uzgodnionej   z  Pro jektantem. 

Ukszta ł tow anie powierzchni  betonu w  przerwie roboczej powinno by� uzgodnione  z Projektantem,                   
a  w  prostszych przypadkach mo�na si� kierow a� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do kierunku 
napr��e� głów nych. 

Pow ierzchnia betonu w  miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 
poł�czenia betonu stw ardniałego ze �wie�ym przez : 

–  usuni�cie z pow ierzchni  betonu stw ardniałego, lu�nych okruchów  betonu oraz w arstw y pozostałego 
szkliwa cementowego, 

–  obfi te  zw il�enie wod� i  narzucenie kilkumil imetrow ej w arstw y zapraw y cementow ej  o stosunku 
zbli�onym do zapraw y w  betonie w ykonyw anym albo te� narzucenie cienkie j w arstw y zaczynu 
cementowego. 

Pow y�sze zabiegi  nale�y w ykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
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W przypadku przerw y w  układaniu betonu zag�szczonego przez w ibrow anie, w znowienie betonow ania nie 
pow inno si� odby� pó�nie j ni� w  ci�gu 3 godzin lub po całkowi tym stw ardnieniu betonu. 

Je�el i temperatura powietrza jest w y�sza n i� 20°C to czas trwania przerw y nie powinien przekracza�                
2  godzin. Po w znow ieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskow ania, zbro jenia                        
i  poprzednio uło�onego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w  nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji w ykonyw ane jest tak�e w  nocy, konieczne jest w cze�nie jsze 
przygotowanie odpowiedniego o�w ietlenia zapewnia j�cego prawidłow e w ykonaw stwo robót i  dostateczne 
w arunki  bezpiecze�stwa pracy. 
5.2.6. Warunki  atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonow ej i  wi�zaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie nale�y w ykonywa� w ył�cznie w  temperaturach n ie ni�szych ni� +5°C, zachowuj�c w arunki 
umo�l iwia j�ce uzyskanie przez beton w ytrzymało�ci co najmnie j 15 MPa przed pierw szym zamarzni�ciem. 

W w yj�tkow ych przypadkach dopuszcza si� betonow anie w  temperaturze do –5°C, jednak w ymaga to 
zgody In�yniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budow y. Jednocze�nie nale�y zapew ni� mieszank� 
betonow� o  temperaturze +20°C w  chwi li  układania i  zabezpieczenie uformow anego elementu przed utrat� 
ciepła w  czasie co najmnie j 7 dni  lub uzyskania przez beton w ytrzymało�ci  co najmnie j 15 MPa. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�pow ania na w ypadek w yst�pienia 
u lewnego deszczu. Konieczne jest przygotow anie odpow iednie j ilo�ci  osłon w odoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni  �wie�ego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed zamarzni�ciem przez 
okres pozwala j�cy na uzyskanie w ytrzymało�ci  co najmnie j 15 MPa. 
Uzyskanie w ytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechow ywanych w  takich samych 
w arunkach jak zabetonow ana konstrukcja. 

Przy przewidyw aniu spadku temperatury poni�ej 0°C w  okresie twardnienia betonu nale�y w cze�nie j 
podj�� działania organizacyjne pozwala j�ce na odpowiednie osłoni�cie i  podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji . 
5 .2.7. Piel�gnacja betonu 

Roboty zwi�zane z piel�gnacj� betonu pow inny by� w ykonyw ane zgodnie z w ymaganiami  normy                        
PN-S-10040:1999. 

Woda stosow ana do polewania betonu powinna spełnia� w ymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu e lementy powinny by� chronione przed uderzeniami   i   drganiami . 

Rozformow anie konstrukcji  mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton w ytrzymało�ci  rozformow ania dla 
konstrukcji  monoli tycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub w ytrzymało�ci  manipulacyjnej dla 
prefabrykatów . 

 

6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Wymagania ogólne 

Kontro la jako�ci  w ykonania konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych polega na spraw dzeniu zgodno�ci                   
z dokumentacj� pro jektow� oraz w ymaganiami  podanymi w  normie   PN-S-10040:1999  oraz  n inie jszej  SST. 

Kontro la powinna by� prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli ”, obejmuj�cego mi�dzy innymi  podzia ł 
obiektu na cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu, celu kontro li , 
cz�stotliw o�ci  bada�, sposobu i  ilo�� pobierania próbek. 

Na Wykonaw cy spoczyw a obow i�zek sporz�dzenia „Planu kontrol i ”, który podlega zatwierdzeniu przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 

Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. Ogólne w ymagania 
dotycz�ce kontroli  jako�ci  robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli i bada 
6.2.1. Deskow anie 

Kontro la deskowania przed przyst�pieniem do betonowania musi  by� dokonana przez Zarz�dzaj�cego 
realizacji  umow y / In�yniera i  potwierdzona wpisem do Dziennika Budow y. 

Deskowanie powinno odpowiada� w ymaganiom zaw artym w  normach PN-S-10040:1999 i  PN-93/S-10080 
oraz ninie jszej SST. 
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Spraw dzenie polega na : 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowa� uniw ersalnych przed zastosow aniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskow ania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczno�ci  deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelno�ci  deskowania, 
–  sprawdzeniu czysto�ci  deskow ania, 
–  sprawdzeniu powierzchni  deskow ania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania �rodkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drew na i  jego w ad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni  deskow ania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poło�enia górnego poziomu betonow ania. 
Wy magania i  tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Rusztow ania 

Rusztow ania nale�y kontrolowa� zgodnie z SST dotycz�c� w ykonania rusztow a�. 
6 .2.3. Zbrojenie 

Kontro la zbro jenia przed przyst�pieniem do betonowania musi  by� dokonana przez Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umow y / In�yniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budow y. 

Zbrojenie pow inno by� zgodne z dokumentacj� pro jektow� oraz odpowiada� w ymaganiom zaw artym                   
w  normach PN-S-10040:1999 i  PN-91/S-10042, a tak�e nin ie jszej SST. 

Zakres spraw dzenia oraz w ymagania i  tolerancje podaj� pow y�ej przytoczone normy. 
6.2.4. Składniki  mieszanki  betonowej 

Na Wykonaw cy spoczyw a obowi�zek zapewnienia w ykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 
norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i  ninie jsz� SST, oraz gromadzenie, przechow ywanie                              
i  okazyw anie In�ynierowi  w szystkich w yników  bada� dotycz�cych jako�ci  stosowanych materiałów. 

Wykonaw ca musi  posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci  nadzór laboratoryjny 
n iezale�nemu laboratorium. Wykonaw ca powinien umo�liwi� udział  w  badaniach Zarz�dzaj�cemu realizacj� 
umow y / In�ynierowi . 

Nale�y opracowa� „Plan kontro li ” jako�ci  betonu uw zgl�dnia j�cy badanie składników  mieszanki 
betonowej, dostosow any do w ymaga� technologii produkcji.   W „Planie kontroli ” pow inny by� uw zgl�dnione 
badania przew idziane norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i  n in ie jsz� SST, oraz ew entualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci  zastosowanych materiałów, a w yma gane przez In�yniera. 

W celu w ykonania bada� składników  mieszanki  betonow ej nale�y pobiera� próbki . Ilo�� pobranych próbek 
pow inna by� okre�lona w  „Planie kontroli ” jako�ci  betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umow y / In�yniera. 
6.2.5. Mieszanka betonow a 

Na Wykonaw cy spoczyw a obowi�zek zapewnienia w ykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 
norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i  ninie jsz� SST, oraz gromadzenie, przechow ywanie                     
i  okazyw anie In�ynierowi  w szystkich w yników  bada� dotycz�cych jako�ci  betonu i  stosow anych materiałów . 

Wykonaw ca musi  posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci  nadzór laboratoryjny 
n iezale�nemu laboratorium. Wykonaw ca powinien umo�liwi� udział  w  badaniach Zarz�dzaj�cemu realizacj� 
umow y / In�ynierowi . 

Nale�y opracow a� „Plan kontroli ” jako�ci  betonu dostosow any do w ymaga� technologii  produkcji .                     
W „Planie kontro li ” powinny by� uw zgl�dnione badania przewidziane normami   PN-S-10040:1999,                         
PN-88/B-06250 i ninie jsz� SST, oraz ew entualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci 
zastosowanych zabiegów  technologicznych, a w ymagane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 

W celu w ykonania bada� mieszanki  betonow ej nale�y pobiera� próbki . Ilo�� pobranych próbek powinna 
by� okre�lona w  „Planie kontroli ” jako�ci  betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarz�dzaj�cego realizacj� 
umow y / In�yniera. 

Mieszanka betonowa powinna mie� wła�ciw o�ci  zgodne z postanow ieniami  normy PN-S-10040:1999 oraz 
n in ie jszej SST. 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki  betonow ej 

Warunki  wbudow ania mieszanki  betonow ej pow inny by� zgodne z norm� PN-S-10040:1999 oraz ninie jsz� 
SST. 

Zakres spraw dzenia i  w ymagania podaje pow y�ej przytoczona norma. 
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6.2.7. Piel�gnacja betonu 
Warunki piel�gnacji betonu powinny by� zgodne z norm� PN-S-10040:1999 oraz ninie jsz� SST. 
Zakres spraw dzenia i  w ymagania podaje pow y�ej przytoczona norma. 

6.2.8. Beton 
Na Wykonaw cy spoczyw a obowi�zek zapewnienia w ykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 

norma mi PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i  ninie jsz� SST, oraz gromadzenie, przechow ywanie                            
i  okazyw anie In�ynierowi  w szystkich w yników  bada� dotycz�cych jako�ci  betonu i  stosow anych materiałów . 

Wykonaw ca musi  posiada� własne laboratorium lub te�, za zgod� In�yniera, zleci  nadzór laboratoryjny 
n iezale�nemu laboratorium. Wykonaw ca powinien umo�liwi� udzia ł  w badaniach Zarz�dzaj�cemu realizacj� 
umow y / In�ynierowi . 

Nale�y opracow a� „Plan kontroli ” jako�ci  betonu dostosow any do w ymaga� technologii  produkcji .                     
W „Planie kontroli ” powinny by� uw zgl�dnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999,                         
PN-88/B-06250 i ninie jsz� SST, oraz ew entualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci 
zastosowanych zabiegów  technologicznych, a w ymagane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 

W celu w ykonania bada� betonu nale�y pobiera� próbki. Ilo�� pobranych próbek powinna by� okre�lona w 
„Planie kontroli ” jako�ci  betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / 
In�yniera. 

Beton powinien mie� wła�ciwo�ci  zgodne postanow ieniami  normy PN-S-10040:1999 oraz ninie jszej SST. 
6.2.9. Kontrola w yko�czenia powierzchni betonu 

Wyko�czenie powierzchni  betonu powinno by� zgodne z Dokumentacj� Pro jektow�, postanowieniami  
normy PN-S-10040:1999  oraz  ninie jszej  SST. 

Zakres spraw dzenia, w ymagania i tolerancje podaje pow y�ej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprz�tu  
Sprz�t powinien by� zgodny z postanowieniami  ninie jszej SST.  Spraw dzenie polega na : 

–  kontroli  mie jsca przechow ywania czynników produkcji , 
–   sprawdzeniu urz�dze� do w a�enia i  mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki , 
–   sprawdzeniu samochodów  do przew ozu mieszanki betonow ej, 
–  sprawdzeniu pomp do podaw ania mieszanki  betonowej, 
–  sprawdzeniu urz�dze� do zag�szczania mieszanki betonow ej, 
–  sprawdzeniu urz�dze� do p iel�gnacji  i  obróbki betonu. 
Wszystkie roboty u j�te  w  n inie jszej SST podlegaj� odbiorowi , a ocena poszczególnych etapów  robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne w ymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr  sze�cienny) w ykonanych konstrukcji  betonow ych  i  �elbetow ych zgodnie                
z Dokumentacj� Pro jektow� i  obmiarem w  terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne w ymagania dotycz�ce odbioru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Konstrukcje betonow e i  �elbetow e uznaje si� za w ykonane zgodnie z Dokumentacj� Pro jektow�, n inie jsz� 
SST i  w ymaganiami  Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera, je�el i  w szystkie pomiary i  badania                    
z zachow aniem to lerancji  podanych w  Dokumentacji  Pro jektow ej, przyw ołanych normach lub w  punktach 2, 5           
i  6 ninie jszej SST dały w yniki  pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce podstaw y płatno�ci podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Podstaw� płatno�ci  stanowi  cena w ykonania 1 m3 konstrukcji  betonow ej lub �elbetowej, zgodnie                         
z Dokumentacj� Pro jektow�, obmiarem w  terenie i  ocen� jako�ci  w ykonania robót na podstaw ie w yników 
pomiarów  i  bada� laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie i składowanie niezb�dnych czynników  produkcji , 
• prace pomiarow e i przygotow aw cze, 
• w ykonanie „Projektu technologi i betonow ania”, 
• w ykonanie „Planu kontroli ” materia łów  i  robót, 
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• w ykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
• oczyszczenie podło�a, 
• w ykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowa� �rodkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie i  w yprostow anie zbro jenia, 
• przyci�cie, w ygi�cie i  ł�czenie zbro jenia, 
• monta� zbro jenia w  deskowaniu w raz z jego stabilizacj� i  zapew nieniem odpowiednich otul in , 
• oczyszczenie deskow a� bezpo�rednio przed uło�eniem mieszanki  betonow ej, 
• przygotowanie mieszanki betonow ej, 
• uło�enie mieszanki  betonow ej, z w ykonaniem projektowanych otworów , zabetonowaniem zakotwie�                      

i  marek, zag�szczeniem i  w yrów naniem pow ierzchni , 
• pie l�gnacj� betonu, 
• rozbiórk� deskowania i rusztow a�, 
• usuni�cie niedoskonało�ci  pow ierzchni , 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów  i  usuni�cie ich poza teren robót, 
• w ykonanie i  dokumentacj� niezb�dnych bada� laboratoryjnych i  pomiarów  w ymaganych Specyfikacj�  lub  

zleconych  przez  Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y /  In�yniera. 
 

Cena zaw iera rów nie� zapas na odpady i  ubytki  materia łow e. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy: 
1.    PN-S-10040:1999    Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonow e, �elbetow e  i  spr��one.  Wymagania i  badania. 
8. PN-84/B-03264: 2002  Konstrukcje betonow e, �elbetowe i  spr��one.  Obliczenia   statyczne  i  pro jektowanie. 
9. PN-84/B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i  spr��one.  Obliczenia   statyczne                                   

i   pro jektowanie. 
10. PN-82/B-02000  Obci��enia budowli .  Zasady  ustalania  warto�ci . 
11. PN-82/B-02001  Obci��enia budowli .  Obci��enia stałe. 
12. PN-82/B-02003  Obci��enia budowli .  Obci��enia zmienne technologicznie. 
13. PN-77/B–02011  Obci��enia  w  obl iczeniach  statycznych.  Obci��enie w iatrem. 
14. PN-90/B–03200  Konstrukcje stalow e.  Obliczenia  statyczne  i   pro jektowanie. 
15. PN-B-03002: 1999 / Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje  murowe  niezbrojone.   Pro jektow anie   i   obliczanie. 
16. PN-B- 03150: 2000/Az1/Az2  Konstrukcje drewniane. Obl iczenia  statyczne i  pro jektow anie.  
17. PN - 81/B – 032020  Posadowienie  bezpo�rednie  budow li . 
18. PN-88/B-06250    Beton  zw ykły. 
19. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 
20. PN-EN 197-1:2002    Cement. Cz��� 1 : Skład, w ymagania i  kryteria zgodno�ci  dotycz�ce cementów 

pow szechnego u�ytku. 
21. PN-EN 197-2:2002  Cement. Cz��� 2 :  Ocena zgodno�ci . 
22. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi�zania i  sta ło�ci  obj�to�ci. 
23. PN-86/B-06712  Kruszyw a mineralne do betonu. 
24. PN-79/B-06711 Kruszyw a mineralne. Piaski  do zapraw  budowlanych. 
25. PN-B-11112:1996  Kruszyw a mineralne. Kruszyw a łamane do nawierzchni drogow ych. 
26. PN-91/B-06714/34  Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie reaktyw no�ci alkaicznej. 
27. PN-78/B-06714/15   Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
28. PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych wła�ciw o�ci  kruszyw .  

Cz��� 1 : Oznaczenie składu ziarnow ego. Metoda przesiew u. 
29. PN-78/B-06714/16   Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie kształ tu ziarn. 
30. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw .  

Cz��� 4 : Oznaczenie kształ tu ziarn. 
31. PN-78/B-06714/12   Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie zaw arto�ci  zanieczyszcze� obcych. 
32. PN-88/B-06714/48   Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie zaw arto�ci  zanieczyszcze�  w  postaci  gl iny. 
33. PN-78/B-06714/13   Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie zaw arto�ci  pyłów  mineralnych. 
34. PN-77/B-06714/18   Kruszyw a mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliw o�ci . 
35. PN-EN 1925:2001  Metody bada� kamienia naturalnego. Oznaczenie w spółczynnika nasi�kliw o�ci  kapi larnej. 
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36. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów  i  zapraw . 
37. PN-EN 934-2:2002   Domieszki  do betonu, zapraw  i  zaczynu. Cz��� 2 : Domieszki  do betonu. Definicje, 

w ymagania, zgodno��, znakow anie i  etykietowanie. 
38. PN-EN 934-6:2002   Domieszki  do betonu, zapraw  i  zaczynu. Cz��� 6 : Pobieranie próbek, kontrola zgodno�ci  

i  ocena zgodno�ci . 
39. PN-91/S-10042   Obiekty mostow e. Konstrukcje betonow e, �elbetowe i  spr��one. Projektowanie. 
40. PN-ISO 6935-1:1998  Stal  do zbro jenia betonu. Pr�ty gładkie. 
41. PN-ISO 6935-1/Ak:1998   Stal  do zbro jenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkow e 

w ymagania stosow ane w  kra ju. 
42. PN-ISO 6935-2:1995  Stal  do zbro jenia betonu. Pr�ty �ebrowane. 
43. PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal  do zbro jenia betonu. Pr�ty �ebrow ane. Dodatkowe  

w ymagania stosow ane w  kra ju. 
44. PN-89/H-84023.06   Stal  okre�lonego zastosowania. Stal   do  zbro jenia  betonu. 
45. PN-82/H-93215   Walców ka i  pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
46. PN-91/M-69430   Spaw aln ictwo. Elektrody sta low e otulone do spawania i napawania. Ogólne w ymagania                               

i  badania. 
47. PN-92/D-95017   Surowiec drzew ny. Drewno wielkow ymiarow e iglaste.  

Wspólne w ymagania i  badania. 
48. PN-91/D-95018   Surowiec drzew ny. Drewno �redniow ymiarow e. Wspólne w ymagania  i  badania. 
49. PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
50. PN-72/D-90002   Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
51. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i  �elbetow e. Wymagania techniczne. 
52. PN-EN 313-1:2001   Skle jka. Klasyfikacja i  terminologia. Cz��� 1 : Klasyfikacja. 
53. PN-EN 313-2:2001  Skle jka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��� 1: Terminologia. 
54. PN-EN 636-3:2001   Skle jka. Wymagania techniczne. Cz��� 3: w ymagania dla skle jki  u�ytkowanej                               

w  w arunkach zewn�trznych. 
55. PN-84/M-81000  Gw o�dzie. Ogólne w ymagania i  badania. 
56. PN-93/S-10080   Obiekty mostow e. Konstrukcje drew niane. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2003 r.,  Nr 201, poz. 2016;                        

z pó�nie jszymi  zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o  systemie oceny zgodno�ci  (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 166, poz. 360,                              

z pó�nie jszymi  zmianami). 
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  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B-05.01.01.   ZBROJENIE  BETONU 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem nin ie jszej Specyfikacji  Technicznej s� w ymagania dotycz�ce zbrojenia betonu  w  konstrukcjach 
�elbetow ych – prefabrykowanych i  w ykonywanych na mokro, stal� A-I, A-II  i   A-III. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy zlecaniu i  realizacji 

robót w ymienionych w  punkcie 1.1 ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w   zakresie  dotycz�cym  
przedmiotowej  inw estycji . 

1.3. Zakres robót obj�tych Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn� 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 
w ykonanie zbro jenia betonu w  obiektach in�ynierskich. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w  nin ie jszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
norma mi, w ytycznymi  i okre�leniami  podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonaw ca robót jest odpowiedzia lny za jako�� ich w ykonania oraz za zgodno�� z dokumentacja pro jektow�, 
SST i poleceniami  Zarz�dzaj�cego real izacj� umow y / In�yniera.  Ogólne w ymagania dotycz�ce robót podano 
w  SST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy  i   gatunki   stali   zbro jeniowej  w g  dokumentacji   technicznej  i  w g  PN-89/H-84023/06. 

Klasa 
stali 

Wytrzymało�	 
charakterystyczna (MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Posta	 handlowa �rednica 
(mm) 

18 G2 
walcówka 

pr�ty 
6 – 12 
10 – 32

 

A-III 355 
20 G2Y 

�ebrowanie 
jednosko�ne walcówka 

pr�ty 
6 – 12 
10 – 28 

34 GS 
walcówka 

pr�ty 
6 – 12 
10 – 32

 

A-III 410 
BSt500S 

�ebrowanie 
dwusko�ne 

pr�ty 6 –28 

20G2VY 
walcówka 

pr�ty 
6 – 28 
10 – 28 A-IIIN 490 

BSt500S 

�ebrowanie 
dwusko�ne 

pr�ty 6 – 28 
2.2.1.  Własno�ci  mechaniczne i  technologiczne sta li  
Własno�ci  mechaniczne i  technologiczne dla w alców ki  i  pr�tów  pow inny odpowiada� w ymaganiom podanym 
w  PN-81/H-84023. Najw a�nie jsze w ymagania podano w  tabeli  poni�ej. 

�rednica 
pr�ta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymało�	 
na rozci�ganie 

Wydłu�enie 
trzpienia 

Zginanie                
a �rednica 

Gatunek  
stali 

mm MPa MPa % d – próbki 
18G2-b6              
– 32355 

     

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°) 
 

W technologicznej próbie zginania pow ierzchnia próbek nie powinna w ykazyw a� p�kni��, naderw a�                  
i  rozw arstwie�. 
(a) Wady powierzchniowe 

Pow ierzchnia w alców ki  i  pr�tów  powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderw a�. 
Na powierzchni  czołow ej pr�tów  niedopuszczalne s� pozostało�ci  jamy usadowej, rozwarstwienia 
i  p�kni�cia widoczne gołym okiem. 
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Wady powierzchniow e, takie jak rysy, drobne łuski  i  zawalcow ania, w tr�cenia niemetaliczne, w�ery, 
w ypukło�ci , w gniecenia, zgorzeliny i chropow ato�ci  s� dopuszczalne: 
– je�eli  nie przekraczaj� 0,5 mm dla walców ki  i  pr�tów  �ebrow anych o �rednicy  
     nominalnej do 25 mm, za� 0 ,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach. 

(b) Odbiór stal i na budowie 
Odbiór stal i na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego doł�czonego przez 
w ytw órc� stali . Atest ten pow inien zawiera� : 

–   nazw� w ytwórcy, 
–  oznaczenie w yrobu wg PN-82/H-93215, 
–  w szystkie w yniki  przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny w g analizy w ytopowej, 
–  masa partii , 
–   numer w ytopu lub numer parti i, 
–   rodzaj obróbki  cieplnej. 

Cechow anie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przew ieszkach metalow ych po 2 sztuki  dla 
ka�dej wi�zki  czy kr�gu. 
Na przywieszkach metalow ych musz� znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 

–  znak w ytw órcy, 
–  �rednica minimalna, 
–  znak stal i, 
–   numer w ytopu lub numer parti i, 
–   znak obróbki cieplnej. 

Ka�da w i�zka i kr�g pr�tów  powinny mie� oznakow anie farb� ole jn�. 
Przy odbiorze stal i nale�y przeprow adzi� nast�puj�ce badania: 

–  sprawdzenia zgodno�ci  przyw ieszek z zamów ieniem – spraw dzenie stanu pow ierzchni                                  
w g PN-82/H-93215, 

–  sprawdzenie w ymiarów  w g PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie stanu powierzchni  w g PN-82/H-93215, 
–  próba rozci�gania w g PN-91/H-04310, 
–  próba zginania na zimno w g PN-90/H-04408. 

Do badania nale�y pobra� minimu m 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki . Jako�� pr�tów  nale�y oceni� 
pozytyw nie je�eli  w szystkie badania odbiorcze dadz� w ynik pozytywny. 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów  zbrojeniow ych dostarczonej parti i powin ien by� nast�puj�cy: 

–  na powierzchni pr�tów  nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów , 
–  farb lub innych zanieczyszcze�, 
–   odchyłki  w ymiarów  przekroju poprzecznego pr�tów  i  o�ebrow ania powinny si� mie�ci� w  granicach 

okre�lonych dla danej klasy sta li  w  normach pa�stw ow ych, 
–  pr�ty dostarczone w  wi�zkach nie powinny w ykazyw a� odchylenia od lin ii  proste j wi�kszego ni� 5  mm na 

1 m długo�ci  pr�ta. 
(c)  Magazynow anie sta li  zbro jeniow ej 

Stal  zbro jeniowa pow inna by� magazynowana pod zadaszeniem w  przegrodach lub sto jakach                          
z podziałem w g w ymiarów  i  gatunku. Nale�y d��y�, by sta l  była magazynowana w  miejscu nie 
nara�onym na nadmierne zaw ilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmiern� 
korozj� sta li  zbro jeniow ej na otw artym powietrzu, mo�e by� pow łoka w ykonana z mleczka cementow ego. 

2.2. Drut monta�owy 
Do monta�u pr�tów  zbrojenia nale�y u�yw a� w y�arzonego drutu sta low ego, tzw . wi�załkow ego, o �rednicy 
n ie mnie jszej ni� 1,0 mm. 
Przy �rednicach pr�tów  zbrojeniow ych wi�kszych ni� 12 mm stosow a� drut wi�załkow y  o �rednicy 1,5 mm. 

2.3. Materiały spawalnicze 
Nale�y stosow a� e lektrody odpowiednie do gatunku stali  ł�czonych pr�tów  zbrojeniow ych. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

227 

2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza si� stosow anie stabilizatorów  i  podkładek dystansow ych z betonu lub zapraw y z tw orzyw 
sztucznych. 
Podkładki  dystansow e musz�, by� mocowane do pr�tów . 
Nie dopuszcza si� stosow ania podkładek dystansow ych z drew na, cegły lub pr�tów  stalow ych. 
 

3. SPRZ�T 
Roboty mog� by� w ykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu sprz�tu  zaakceptow anego przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Prace zbrojarskie w ykonyw a� specjalistycznymi  urz�dzeniami  gi�tarskimi , prostow arkami , no�ycami i  innymi 
stanowi�cymi  w yposa�enie zbro jarni . 
Sprz�t powinien by� spraw ny technicznie. 
 

4. TRANSPORT 
Stal  zbro jeniowa powinna by� przew o�ona odpowiednimi  �rodkami transportu, �eby unikn�� trw ałych 
odkszta łce� oraz zgodnie z przepisami  BHP i  ruchu drogow ego. Stal  zbro jeniow� podczas transportu nale�y 
u ło�y� równomiernie na całe j powierzchni  ładunkowej, obok siebie  i  zabezpieczy� przed mo�liw o�ci� 
przesuw ania si�. Podczas transportu przestrzega� w ymaga� PN-88/H-01105. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonaw ca przedstawi  Zarz�dzaj�cemu realizacj� umow y / In�ynierowi  do akceptacji  pro jekt organizacji               
i  harmonogram robót uw zgl�dnia j�cy w szystkie w arunki , w  jakich b�d� w ykonywane roboty zbro jarskie. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotow anie zbro jenia 

Przygotowanie, monta� i  odbiór zbro jenia powinien odpow iada� w ymaganiom  PN-91/S-10042. 
Pr�ty i  w alców ki  przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji  nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pr�ty zbro jenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, o liwa) lub farba ole jn� nale�y opala� 
np. lampami lu towniczymi , a� do całkow itego usuni�cia zanieczyszcze�. 

Czyszczenie pr�tów  powinno by� dokonywane metodami n ie pow oduj�cymi  zmian we w ła�ciw o�ciach 
technicznych stali  ani  pó�nie jszej ich korozji . 

Stal  pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami  r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� 
w ymiary przekro ju poprzecznego pr�tów .  Stal  tylko zabłocon� mo�na zmyw a� strumieniem w ody. Pr�ty 
oblodzone odmra�a si� strumieniem w ody ciepłe j. Stal  nara�on� na cho�by chw ilowe dzia łanie słonej w ody 
nale�y zmy� w od� słodk�. 

Dopuszczalna wie lko�� mie jscowego w ykrzywienia pr�tów  nie powinna przekracza� 4  mm,                                   
w  przypadku wi�kszych odchyłek stal  zbro jeniow� nale�y prostowa�. 

Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. Ci�cie przeprow adza si� przy pomocy mechanicznych no�y.  
Dopuszcza si� równie� ci�cie paln ikiem acetylenow ym. 

Haki , odgi�cia i  rozmieszczenie zbro jenia nale�y w ykonyw a� wg dokumentacji pro jektowej,                               
z jednoczesnym zachow aniem postanow ie� normy PN-84/B-03264.  Ł�czenie pr�tów  nale�y w ykonyw a� 
zgodnie z postanowieniami  normy PN-84/B-03264. Gi�cie pr�tów  nale�y w ykona� zgodnie z rysunkami                    
i  norm� PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mo�na w ykonyw a� odgi�cia pr�tów  o �rednicy d fi  12 mm.  
Pr�ty o �rednicy d > 12 mm pow inny by� odginane   z kontro low anym podgrzew aniem, w ydłu�anie pr�tów 
[cm] pow staje podczas ich odginania               o  dany k�t. 

�rednica pr�ta  
w mm 

K�t odgi�cia 

 46° 90° 135° 180° 
6 – 0,5 0,5 1,0 
8 – 1,0 1,0 1,0 
10 0,5 1,0 1,0 1,5 
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12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,5 2,0 
16 0,5 1,5 1,5 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,5 2,5 3,5 4,5 
28 2,0 3,0 4,0 5,0 
32 2,5 3,5 5,0 6,0 

 

Minimalne  �rednice  trzpienia  u�ywane  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia. 
�rednica pr�ta zginanego w mm Stal gładka mi�kka  Rak = 400 MPa 

D fi  10 do= 3 d 
10 < d fi  20 do = 4 d 
20 < d fi  28 do = 6 d 

 
Wew n�trzna �rednica odci�cia pr�tów  zbrojenia głównego, poza odgi�ciem w  obr�bie haka, powinna by� 

n ie mnie jsza n i� 10 d dla stali  A-II i  A-III.  W miejscach zagi�� i  załama� e lementów  konstrukcji , w  których 
zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie w szystkie pr�ty zbro jenia rozci�ganego, nale�y stosow a� �rednic� zagi�cia 
rów n� co najmnie j 20 d. Nale�y zw róci� uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich zewn�trzn� stron�. 
Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia pow stałe podczas w yginania. 

Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta  do mie jsca, gdzie mo�na na nim poło�y� spoin� w ynosi  10 d. 
Ł�czenie pr�tów  nale�y w ykona� zgodnie z PN-91/S-10042.  Do zgrzew ania i  spawania pr�tów  mog� by� 

dopuszczeni  tylko spaw acze maj�cy odpowiednie upraw nienia. Skrzy�owania pr�tów  nale�y wi�za� mi�kkim 
drutem lub spaw a� w  ilo�ci  min. 30% skrzy�ow a�. 
5 .2.2. Monta� zbro jenia 

Zbrojenie nale�y układa� po spraw dzeniu i  odbiorze deskow a�. 
Nie nale�y podwiesza� i  mocow a� do zbro jenia deskowa�, pomostów  transportow ych, urz�dze� w ytw órczych 
i  monta�ow ych. 

Monta� zbro jenia z pojedynczych pr�tów  powinien by� dokonywany bezpo�rednio  w deskow aniu. 
Monta� zbro jenia bezpo�rednio w  deskowaniu zaleca si� w ykonyw a� przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 
Monta� zbro jenia fundamentów  w ykona� na podbetonie. 

Dla zachowania wła�ciw ej otu liny nale�y układane w  deskowaniu zbro jenie podpiera� podkładkami 
betonow ymi lub z tworzyw  sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci  otulenia. Stosow anie innych sposobów 
zapewnienia otul iny, a szczególnie podkładek z pr�tów  sta low ych, jest niedopuszczalne. 

Na w ysoko�ci  �cian pionow ych stosuje si� koniecznie otulenie za pomoc� podkładek plastykow ych 
p ier�cieniow ych. Na dnie formy powinny by� stosow ane podkładki  dystansow e typu zatwierdzonego przez 
in�yniera. 

Szkie lety zbro jenia pow inny by�, o  i le  to mo�liw e, prefabrykow ane na zew n�trz.  W szkieletach tych w�zły 
na przeci�ciach pr�tów  powinny by� poł�czone przez spaw anie, zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny krzy� 
w y�arzonym drutem w i�załkow ym: 
–  przy �rednicy pr�tów do 12 mm – o �rednicy nie mnie jszej ni� 1 ,0 mm, 
–  przy �rednicy pr�tów pow y�ej 12 mm – o �rednicy nie mnie jszej ni� 1 ,5 mm. 

Układ zbro jenia konstrukcji  musi  umo�l iwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po uło�eniu zbro jenia w  deskow aniu, rozmieszczanie pr�tów  w zgl�dem siebie i  w zgl�dem deskow ania nie 
mo�e u lec zmianie. 

Rozstaw  zbrojenia i �rednice pow inny by� zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubo�� o tu liny zew n�trznej w �w ietle pr�tów i  powierzchni  przekro ju elementu �elbetowego 
pow inna w ynosi� co najmnie j : 
–   0,07 m – dla zbro jenia g łów nego i podpór masyw nych, 
–  0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masyw nych, 
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– 0,05 m  – dla pr�tów  głównych lekkich podpór i  pal i, 
–   0,3 m  – dla zbro jenia g łów nego d�wigarów, 
–  0,025 m – dla strzemion głów nych i  zbro jenia płyt pomostów . 
Układanie zbro jenia bezpo�rednio na deskowaniu i  podnoszenie  na  odpowiedni�  w ysoko�� w  trakcie 
betonowania jest n iedopuszczalne. 
Ł�czenie pr�tów  za pomoc� spawania 
W konstrukcjach �elbetow ych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych poł�cze� pr�tów : 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkow e spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkow e spoiny dw ustronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dw ustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, w zmocnione spoinami  bocznymi  z blach� półkolist�, 
–  czołowe, w zmocnione jednostronn� spoin� z płaskownikiem, 
– czołowe, w zmocnione dwustronn� spoin� z płaskownikiem, 
– zakładkowe w zmocnione jednostronn� spoin� z płaskow nikiem. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI 
Kontro la zbro jenia, przed przyst�pieniem do betonowania, musi  by� dokonana przez Zarz�dzaj�cego 

realizacj� umow y / In�yniera  i   potwierdzona  w pisem  do  Dziennika  Budow y. 
Zleceniodaw ca win ien stwierdzi� zgodno�� u ło�enia zbro jenia z Projektem i  z normami   w  zakresie : 

–  gatunku stali , 
–  ilo�ci  sta li , 
–  ich �rednic, 
– d ługo�ci, rozstawu i  zakotwie�, 
–  prawid łow ego otulenia i  pew no�ci  utrzymania poło�enia pr�tów  w  trakcie betonow ania, 
– sprawdzenia grubo�ci  otuliny (mo�e by� dokonyw ane przez Zarz�dzaj�cego real izacj� umow y / In�yniera 

rów nie� po betonow aniu, przy u�yciu przyrz�dów  magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje : 
–  odchylenia strzemion od linii  prostopadłe j do zbro jenia głównego nie pow inno przekracza� 3%, 
– ró�nica w  w ymiarach siatki  nie w i�cej n i� ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzy�ow a� w  dostarczonych na budowie siatkach nie pow inna przekracza� 20% 

w szystkich skrzy�owa�, 
–  dopuszczalna ró�nica w  w ykonaniu siatki  na je j długo�ci  nie powinna przekracza� ±25 mm, 
– ró�nice w  rozstaw ie mi�dzy pr�tami  głów nymi w  belkach nie powinny przekracza� ±0,5 mm, 
– ró�nica w  rozstaw ie strzemion nie powinna przekracza� ±20 mm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczenia zbrojenia 
Ci�cie pr�tów  
L – długo�	 pr�ta wg projektu 

dla L < 6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgi�cie (odchylenie w  stosunku do 
poło�enia okre�lonego w  pro jekcie) 

d la  
d la   
d la 

L < 0,5 m 
0,5 m < L < 1,5 k 

L > 1,5 m 

w  = ±10 mm 
w  = ±15 mm 
w  = ±20 mm 

Usytuow anie pr�tów    
a) otulenie  
– mnie jsze  w stosunku do  
w ymaga� 

 
w  = � 5  mm 

b) odchylenie plusow e (h – 
całkowi ta grubo�� elementu) 

d la  
d la   
d la 

L < 0,5 m 
0,5 m < L < 1,5 k 

L > 1,5 m 

w  = ±10 mm 
w  = ±15 mm 
w  = ±20 mm 

c) odst�p pomi�dzy s�siednimi       
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rów noległymi  pr�tami  (a – odległo�� 
pro jektowana pomi�dzy 
pow ierzchniami  przyległych pr�tów ) 

d la   
a  � 0 ,05 m  
w  = ±5 mm 

 
a � 0 ,20 m  

w  = ±10 mm 

 
a � 0 ,05 m 
w  = ±20 mm 

 
a � 0 ,40 m 
w  = ±30 mm 

d) odchylenie w  relacji  do grubo�ci  
lub szeroko�ci  w  ka�dym punkcie 
zbro jenia (b – całkowi ta grubo�� lub 
szeroko�� e lementu) 

 
d la   

a  � 0 ,25 m  
w  = ±10 mm 

 
 

a � 0 ,50 m  
w  = ±15 mm 

 
 

a � 1 ,50 m 
w  = ±20 mm 

 
 

a � 1 ,50 m 
w  = ±30 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru jest 1 tona w ykonanego zbrojenia, zgodnie z Dokumentacj� Pro jektow�    i  pomiarami  

w  terenie. Do obliczania nale�no�ci  przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) z montow anego zbrojenia, tj. ł�czn� 
d ługo�� pr�tów  poszczególnych �rednic pomno�on� przez ich  ci��ar  jednostkow y  t/mb. 

Nie dolicza si� stali  u�yte j na zakłady przy ł�czeniu pr�tów , przekładek monta�ow ych ani  drutu  
wi�załkowego. 
Nie uw zgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci  materiału w  w yniku stosowania przez Wykonaw c� pr�tów                        
o  �rednicach wi�kszych od w ymaganych w  Projekcie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty obj�te  przedmiotow� specyfikacj�. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg 

zasad u j�tych w  SST „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych  w   ninie jszej  specyfikacji   (pkt. 5). 
Odbiór zbro jenia przed przyst�pieniem do betonow ania powinien by� dokonany przez Zarz�dzaj�cego 

realizacj� umow y / In�yniera oraz wpisany do Dziennika Budow y. 
Odbiór pow inien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci  zbro jenia z rysunkami roboczymi  konstrukcji 

�elbetow ej i  postanow ieniami  n inie jszej specyfikacji, zgodno�ci  z rysunkami liczby pr�tów  w poszczególnych 
przekro jach, rozstaw u strzemion, w ykonania haków  zł�cz i  długo�ci  zakotwie� pr�tów  oraz mo�l iwo�ci 
dobrego otu lenia pr�tów  betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce płatno�ci  wg zasad u j�tych w Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 
Podstaw� p łatno�ci  zbro jenie betonu stal� klasy A-I, A-II i  A-III stanowi  cena jednostkow a za 1 ton� 

w ykonanego zbrojenia. 
Cena obejmuje: 
–  prace pomiarow e i przygotow aw cze, 
–  transport i  składow anie materia łów , 
–  oczyszczenie i  w yprostow anie pr�tów , 
–  w ygi�cie, przycinanie i  ł�czenie pr�tów , 
–  monta� zbro jenia przy pomocy drutu w i�załkowego i  spaw ania w raz z jego stabilizacj� oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin  zew n�trznych betonu, 
–  czyszczenie terenu robót z odpadów  zbrojenia i  usuni�cie ich poza teren robót, 
–  w ykonanie niezb�dnych bada� i  pomiarów  w ymaganych Specyfikacj� lub zleconych przez Zarz�dzaj�cego 

realizacja umow y / In�yniera. 
 

11. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-89/H-84023/01 Stal  okre�lonego zastosow ania. Wymagania ogólne. Gatunki . 
PN-89/H-84023/06 Stal  okre�lonego zastosow ania. Stal  do zbro jenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120  Blachy grube i  uniwersalne ze stali  konstrukcyjnej w�glowej zw ykłe j jako�ci  

i  niskostopow ej. 
PN-84/H-93000  Stal  w�glow a niskostopowa. Walców ka i  pr�ty w ykonane na gor�co zw ykłe j jako�ci                  

i  niskostopow ych o podw y�szonej w ytrzymało�ci. Wymagania i  badania. 
PN-82/H-93215  Walców ka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
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PN-91/S-10042      Obiekty mostow e. Konstrukcje betonow e, �elbetowe i  spr��one. Projektowanie. 
PN-84/B-03264: 2002  Konstrukcje betonow e, �elbetowe i  spr��one.  Obliczenia   statyczne  i  pro jektowanie. 
PN-84/B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i  spr��one.  Obliczenia   statyczne 
                                    i   pro jektowanie. 
PN-91/H-04310  Próba statyczna rozci�gania metali . 
PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103  Stal . Półw yroby i  w yroby hutnicze. Cechow anie barw ne. 
PN-87/H-01104  Stal . Półw yroby i  w yroby hutnicze. Cechow anie. 
PN-88/H-01105  Stal . Półw yroby i  w yroby hutnicze. Pakow anie, przechow yw anie i  transport. 
PB-75/H-93200/00  Walców ka i  pr�ty stalow e walcow ane na gor�co.  Wymiary. 
PB-75/H-93200/06  Walców ka i  pr�ty stalow e walcow ane na gor�co. Walców ka i  pr�ty do  
                               w yrobu �rub i nakr�tek  na gor�co. Wymiary. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B-14.01.00.  IZOLACJE PRZECIWWODNE  i  RZECIWWILGOCIOWE 
B-14.02.00. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  FUNDAMENTÓW  BUDYNKÓW  I  BUDOWLI. 

 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem ninie jszej szczegółow ej specyfikacji  technicznej (SST) s� w ymagania dotycz�ce w ykonania                  
i  odbioru robót zwi�zanych z w ykonaniem izolacji  przeciw wodnych i   przeciwwi lgociow ych  konstrukcji  
betonow ych,  �elbetow ych  lub  stalow ych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargow y  i  kontraktow y przy 
zlecaniu i  realizacji  robót w ymienionych w  pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  w   zakresie  
dotycz�cym  przedmiotow ej  inw estycji . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 
w ykonanie izolacji  przeciww odnych i  przeciwwi lgociow ych konstrukcji  betonow ych, �elbetow ych i  stalow ych, 
zwi�zanych z przedmiotow ymi  obiektami   budowlanymi . 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w nin ie jszej SST s� zgodne z definicjami  zaw artymi  w  odpow iednich normach                       
i  w ytycznych oraz okre�leniami  podanymi  w   SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jako�� w ykonania robót, bezpiecze�stwo w szelkich czynno�ci  na terenie 
budow y, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��  z  Dokumentacj�  Pro jektow�, SST  i   poleceniami  
Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  robót  podano  w   SST  „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosow ane do w ykonania robót musz� by� zgodne z w ymaganiami  ninie jszej SST                  
i  Dokumentacji Pro jektow ej. 

      Do  w ykonania robót mog� by� stosowane w yroby budowlane spełnia j�ce w arunki  okre�lone w  : 
–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016 ;                 

z pó�nie jszymi   zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietn ia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881) ;                       

z  pó�nie jszymi   zmianami, 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 ;                    

z pó�nie jszymi  zmianami). 
Na Wykonaw cy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji  w yrobu budowlanego w ymaganej przez 

ww . ustaw y lub rozporz�dzenia w ydane na podstawie tych ustaw . 
Do w ykonywania izolacji  przeciww odnych i  przeciwwilgociow ych na konstrukcjach betonow ych,                          

�elbetow ych i  stalow ych dopuszczalne jest stosow anie w ył�cznie materia łów  zgodnych  z  Dokumentacj�  
Pro jektow� i  posiadaj�cych aprobat� techniczn� / a test do tego typu  zastosowa�. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materia łami  stosowanymi przy w ykonyw aniu izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociow ych  s� : 

2 .2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  stalow ych 
Materia ły do przygotow ania powierzchni  sta low ych do układania izolacji  powinny odpowiada� zaleceniom 
podanym w  kartach technicznych stosowanych materia łów  oraz by� zgodne  z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni  betonow ych 
Do napraw  uszkodze� i  ubytków  betonu nale�y stosow a� materiały zgodne z SST dotycz�c� napraw 
konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych. 
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2.2.3. Izolacje 
Materia ły izolacyjne pow inny odpowiada� za leceniom podanym w  kartach technicznych stosowanych 
materia łów  oraz w przypadku izolacji  bi tumicznych by� zgodne z norm�   PN-69/B-10260. 
2.2.3.1. Izo lacje w ykonyw ane na zimno 
Do w ykonyw ania izolacji  na zimno mog� by� stosow ane nast�puj�ce materiały: 
– roztwory i  lepiki  asfal towe pow inny odpowiada� w ymaganiom normy PN-B-24620:1998, 
– inne materiały przewidziane w  Dokumentacji  Pro jektow ej odpow iadaj�ce w ymaganiom podanym w  kartach 

technicznych stosow anych materiałów  i  posiadaj�ce aprobaty techniczne / atesty do tego typu 
zastosowa�. 

2 .2.3.2. Izo lacje w ykonyw ane na gor�co 
Do w ykonyw ania izolacji  na gor�co mog� by� stosow ane nast�puj�ce materiały: 
– lepiki  asfa ltow e i  asfa ltow o-polimerowe pow inny odpowiada� w ymaganiom normy   PN-B-24625:1998, 
– papy asfal towe zgrzew alne powinny odpowiada� w ymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-92/B-27618, 

PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
– inne materiały przewidziane w  Dokumentacji  Pro jektow ej odpow iadaj�ce w ymaganiom podanym w  kartach 

technicznych stosow anych materiałów  i  posiadaj�ce aprobaty techniczne / atesty  do tego typu 
zastosowa�. 

2 .2.3.3. Izo lacje membranowe 
Do w ykonyw ania izolacji  membranow ych nale�y stosowa� materia ły przewidziane w  Dokumentacji 
Pro jektowej odpow iadaj�ce w ymaganiom podanym w  kartach technicznych stosow anych materiałów                       
i  posiadaj�ce aprobaty techniczne / atesty do tego typu zastosow a�. 
Materia ły do w ykonania izolacji  przeciwwodnej lub przeciw wilgociow ej na konstrukcjach betonow ych, 
�elbetow ych lub stalow ych powinny odpowiada� w ymaganiom dokumentacji  pro jektow ej oraz ninie jszej SST. 
2.2.4. Materiały do w ykonywania warstw  ochronnych izo lacji  
Do w ykonyw ania w arstw  ochronnych izolacji  nale�y stosowa�: 
–  w arstw� betonu klasy min. B20 zbrojonego siatk� o  oczkach 15×15 cm z pr�tów   Ø 4,5 mm ze sta li  klasy 

A-I o grubo�ci  zgodnej z Dokumentacj� Pro jektow� (beton  i  zbro jenie powinny odpowiada� w ymaganiom 
podanym w  SST dotycz�cej w ykonywania konstrukcji betonow ych i  �elbetow ych), 

– zabezpieczenie przeciwwi lgociowe na powierzchniach betonow ych warstw  ochronnych stykaj�cych si�                 
z gruntem powinno odpowiada� w ymaganiom jak dla materiałów  izolacyjnych. 

 

3. SPRZ�T 
Roboty zw i�zane z w ykonaniem izolacji  przeciw wodnych i  przeciwwi lgociow ych na konstrukcjach 

betonow ych, �elbetow ych i  sta low ych mog� by� w ykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego 
sprz�tu  przeznaczonego do w ykonania zamierzonych robót. 

Sprz�t powinien by� zgodny z zaleceniami  podanymi w  kartach technologicznych stosowanych 
materia łów . 

Sprz�t w ykorzystyw any przez Wykonaw c� powinien by� spraw ny technicznie i  spełnia� w ymagania 
techniczne w  zakresie BHP. 

Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  sprz�tu   podano  w   SST  „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
�rodki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw c� powinny by� spraw ne technicznie i  spełnia� 

w ymagania techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogow ym. 
Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Materia ły izolacyjne nale�y przew ozi� w  oryginalnych opakow aniach producenta, w  taki  sposób, aby 

zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne w ymagania dotycz�ce w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno by� zgodne z kartami  technicznymi  stosow anych materiałów , norm� PN-69/B-
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10260 i  oraz w arunkami technicznymi . 
Wykonaw ca przedstawi  Zarz�dzaj�cemu realizacj� umow y / In�ynierowi do akceptacji  pro jekt organizacji               

i  harmonogram robót uw zgl�dnia j�cy w szystkie w arunki , w  jakich b�d� w ykonywane roboty zwi�zane                        
z w ykonaniem izolacji . 

Podw ykonaw ca robót izolacyjnych powinien posiada� stosow ne do zadania referencje z w ykonyw ania 
podobnych izo lacji  przeciw wodnych lub przeciwwilgociow ych na konstrukcjach betonow ych, �elbetow ych                   
i  sta low ych obiektów  in�ynieryjnych. 

Ostateczn� decyzj� o  zakw ali fikow aniu przedstawionego przez Wykonaw c� Podw ykonaw cy do w ykonania 
izolacji  przeciww odnej lub przeciwwi lgociowej obiektów  in�ynieryjnych podejmuje In�ynier.  Wykonaw ca nie 
mo�e przenie�� w ykonywania izo lacji  do innego Podw ykonaw cy ni� zaakceptow any przez  Zarz�dzaj�cego 
realizacj� umow y / In�yniera – bez jego zgody. 

Roboty powinny by� prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izo lacyjnego oraz zgodnie z norm� 
PN-69/B-10260 w  przypadku izo lacji bi tumicznych. 
Temperatura otoczenia w  czasie w ykonyw ania robót powinna mie�ci� si� w  granicach od +5°C do +35°C i  by� 
o  3 stopnie w y�sza od temperatury punktu rosy. 
Wi lgotno�� w zgl�dna powietrza w czasie w ykonyw ania robót powinna by� nie wi�ksza ni� 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotow anie rusztowa� roboczych 

Rusztow ania robocze powinny odpow iada� w ymaganiom podanym w  SST dotycz�cej rusztow a�. 
5 .2.2. Przygotow anie powierzchni  stalow ych 

Pow ierzchnie stalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z w ymaganiami  norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 

Pow ierzchnie powinny by� przygotowane zgodnie z zaleceniami  producenta izo lacji podanymi w  kartach 
technicznych stosowanych materiałów. 

Bezpo�rednio przed pokryciem powierzchni  materiałami  do gruntowania nale�y pow ierzchni� 
przedmucha� spr��onym powietrzem. 

Pow ierzchnie przeznaczone do w ykonania izo lacji  powinny odpowiada� zaleceniom podanym w  kartach 
technicznych Producenta i  aprobatach technicznych odno�nie: 

–  stanu podło�a, 
–  temperatury, 
–  wi lgotno�ci . 

5 .2.3. Przygotow anie powierzchni  betonow ych 
Pokrywana powierzchnia musi  by� oczyszczona, sucha, bez pyłu i  zanieczyszcze�.  Nale�y usun�� 

w szystkie lu�ne cz��ci  i  substancje zakłócaj�ce w i�zanie, takie jak pyły, ole je, tłuszcze, resztki  �rodków 
pie l�gnacyjnych i  zwi�zanych z szalunkiem i td.  Zagł�bienia i  małe uszkodzenia nale�y w yrów na�, a  wi�ksze 
ubytki  w ypełni�, zgodnie z zaleceniami  SST dotycz�cej napraw  konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych. 

Materia ły do napraw  konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych powinny by� zgodne z zaleceniami  Producenta 
materia łów  izolacyjnych. 
I odw rotnie, materiały izolacyjne pow inny by� zgodne z zaleceniami  Producenta materia łów  do napraw 
konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych. 

Bezpo�rednio przed pokryciem betonu izolacj�, nale�y powierzchni� betonu przedmucha� spr��onym 
pow ietrzem. 

Pow ierzchnie przeznaczone do w ykonania izo lacji  powinny odpowiada� zaleceniom podanym w  kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych  odno�nie: 

–  w ytrzymało�ci  podło�a na odryw anie (min imum 1,5 MPa), 
–  temperatury podło�a, 
–  wi lgotno�ci  podło�a (maksimu m 4% – chyba, �e materiał  jest przeznaczony do układania na podło-

�a o wi�kszej w ilgotno�ci ), 
–   wieku betonu. 
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5.2.4. Gruntowanie 
Pow ierzchnie betonow e i  stalow e powinny by� gruntowane za pomoc� �rodków  gruntu j�cych, zalecanych 

przez Producenta materiału izolacyjnego lub b�d�cych elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie                
z kart� techniczn� Producenta  i  aprobat� techniczn�. 
5 .2.5. Wykonanie w arstw y izolacyjnej 

Prace zwi�zane z w ykonaniem izolacji  winny by� prowadzane z zachow aniem w ymaga� dokumentacji 
pro jektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 

Metody  w ykonania  izolacji  : 
–   malowanie p�dzlem, 
–  nanoszenie w ałkiem, 
–  natryskiwanie, 
–  szpachlowanie, 
–  przykle janie lub rozwi janie gotow ych materia łów  izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych w arstw  izolacji nale�y przestrzega� zalecanych przez Producenta 
zakresów  temperatur otoczenia i  podło�a oraz wilgotno�ci podło�a i  powietrza. 

Podło�e oraz ka�da nanoszona warstwa powinny by� odebrane przez In�yniera. Przyst�pienie do 
kole jnych etapów robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpow iedniego w pisu przez Zarz�dzaj�cego realizacj� 
umow y / In�yniera do Dziennika Budow y. 
5.2.6. Wykonanie w arstw y ochronnej 

Prace zwi�zane z w ykonaniem w arstw  ochronnych izo lacji  winny by� prow adzone z zachow aniem 
w ymaga� dokumentacji  pro jektowej, odpowiednich norm oraz postanow ie� SST dotycz�cej w ykonywania 
konstrukcji  betonow ych i  �elbetow ych, jak i ninie jszej SST. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce kontroli  jako�ci  robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Kontro la robót obejmuje : 
–   stwierdzenie wła�ciwej jako�ci  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodno�ci  sposobu magazynowania z zaleceniami  Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynow ania, 
–  kontrol� prawidłowo�ci  przygotow ania powierzchni  (wizualna ocena przygotow ania pow ierzchni  pod 

w zgl�dem równo�ci , braku plam i  zabrudze�), 
–   kontrol� w ytrzymało�ci betonu na odryw anie, 
–  kontrol� prawidłowo�ci w ykonania izolacji  (w izualna ocena w ykonania izolacji z ocen� jednorodno�ci 

w ykonania pow łok, stwierdzeniem braku p�cherzy, złuszcze� lub odspoje� i tp .), 
–   oznaczenie rzeczywiste j grubo�ci  powłoki  (grubo�� powłoki  winna by� zgodna z warto�ci� podan�                        

w  dokumentacji  pro jektowej i  zgodna z zaleceniami  Producenta; grubo�� t� okre�la  si� jako �redni� 
arytmetyczn� z kilku pomiarów  w  miejscach w skazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la  si� metodami 
n ieniszcz�cymi  lub niszcz�cymi  w  sposób zgodny  z aprobat� techniczn� IBDiM, ITB, 

–  kontrol� popraw no�ci  naprawienia ewentualnych b ł�dów w w ykonanej izolacji , 
–   kontrol� w ykonania warstw y ochronnej, 
–   oznaczenie przyczepno�ci  izo lacji (w  przypadku izo lacji natryskow ych). 
Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne w ymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kw adratow y) w ykonanej izolacji  zgodnie  z  Dokumentacj�  Pro jektow�                
i   obmiarem  w   terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne w ymagania dotycz�ce odbioru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Podło�e oraz ka�da nanoszona w arstw a powinny by� odebrane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / 
In�yniera.  Przyst�pienie do kole jnych etapów  robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
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In�yniera do Dziennika Budow y. 
Wykonanie izolacji  uznaje si� za w ykonane zgodnie z dokumentacj� pro jektow�, ninie jsz� SST 

i  w ymaganiami  Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera, je�eli  w szystkie pomiary i  badania                               
z zachowaniem to lerancji  podanych w  dokumentacji  pro jektow ej, przywołanych normach lub w  punktach 2, 5 i 
6  ninie jszej SST daty w yniki  pozytyw ne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce podstaw y płatno�ci podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Podstaw� płatno�ci  stanowi  cena za 1 m2 w ykonanej izo lacji, zgodnie z dokumentacj� pro jektow�, obmiarem 
robót, atestem Producenta izo lacji i ocen� jako�ciow� na podstawie w yników pomiarów  i  bada�. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
–   prace przygotow aw cze, 
–  dostarczenie materiałów  przew idzianych do w ykonania robót, 
–  opracowanie „Projektu organizacji  robót” w raz z harmonograme m, 
–  monta� i  demonta� ew entualnych rusztowa�, 
–   monta� i  demonta� ew entualnych namiotów , 
–  przygotowanie i  oczyszczenie podło�a, 
–  przygotowanie materiałów do w ykonania izolacji , 
–   w ykonanie w arstw y gruntu j�cej, 
–   w ykonanie izolacji  przeciwwodnej lub przeciww ilgociow ej, 
–  w ykonanie napraw y stwierdzonych b ł�dów  w  w ykonaniu izolacji , 
–   w ykonanie w arstw  ochronnych izolacji  zgodnie z dokumentacj� pro jektow�, 
–   przeprow adzenie n iezb�dnych bada� i pomiarów  w ymaganych SST lub zleconych przez In�yniera, 
–  gromadzenie w yników  przeprow adzonych pomiarów  i  bada�, 
–   oczyszczenie i  uporz�dkow anie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera rów nie� zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy: 

 1 . PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów . Metody przygotowania powierzchni . Cz��� 1 : Zasady ogólne. 

 2.  PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów . Metody przygotowania powierzchni . Cz��� 2 : Obróbka 
strumieniow o-�cierna. 

 3.  PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów . Wymagania techniczne dotycz�ce metalow ych �cierniw  
stosow anych w  obróbce strumieniowo-�ciernej. Cz��� 1 : Ogólne 
w prowadzenie i  klasyfikacja. 

 4 .  PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów . Wymagania techniczne dotycz�ce; niemetalow ych �cierniw  
stosow anych w  obróbce strumieniowo-�ciernej. Cz��� 1 : Ogólne 
w prowadzenie  i klasyfikacja. 

 5 .  PN-69/B-10260 Izolacje bi tumiczne. Wymagania i  badania przy odbiorze. 
 6.  PN-B-24620:1998  Lepiki , masy i roztw ory asfal towe stosow ane na zimno. 
 7. PN-B-24625:1998  Lepiki  asfal tow y i asfal tow o-pol imerow y z w ypełniaczami  stosow any na 

gor�co. 
 8.  PN-90/B-04615  Papy asfa ltow e i  smołow e. Metody bada�. 
 9 .  PN-91/B-27618  Papa asfal towa zgrzewalna na osnow ie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i  w elonu szklanego. 
10.  PN-92/B-27619  Papa asfal towa na fo lii  lub ta�mie aluminiowej. 
11.  PN-B-27620:1998  Papa asfal towa na w elonie z włókien szklanych. 
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12.  PN-EN 13252:2002  Geotekstylia  i  w yroby pokrew ne. Wła�ciwo�ci w ymagane w  odniesieniu do 
w yrobów  stosow anych w  systemach drenarskich. 

13.  PN-89/S-10050  Obiekty mostow e. Konstrukcje stalowe.  Wymagania   i  badania. 
14.  PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i  defin icje dotycz�ce w yrobów  lakierow ych. Cz��� 

3 : Przygotowanie powierzchni  i  metody nakładania. 
15.  PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i  lakiery. Ochrona przed korozj� konstrukcji  sta low ych za pomoc� 

ochronnych systemów  malarskich. Cz��� 4 : Rodzaje powierzchni  i  sposoby 
przygotowania powierzchni . 

16.  PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów . Wzrokowa ocena czysto�ci  powierzchni . Stopnie przygotow ania 
n iezabezpieczonych podło�y sta low ych oraz po całkow itym usuni�ciu 
nało�onych powłok. 

18.  PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów . Wzrokowa ocena czysto�ci  powierzchni . Stopnie przygotow ania 
w cze�nie j pokrytych powłokami podło�y sta low ych po miejscow ym 
usuni�ciu tych pow łok. 

18.  PN-70/H-91051  Ochrona przed korozj�. Przygotow anie pow ierzchni  stali , sta liw a, �eliw a do 
malowania. Ogólne w ytyczne. 

19.  PN-701H-91052  Ochrona przed korozj�. Ocena przygotowania powierzchni  stal i, sta liw a, 
�eliw a do malow ania. 

10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;                     

z pó�nie jszymi  zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o  systemie oceny zgodno�ci  (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,                    

z pó�nie jszymi  zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA      B-16.01.00. OGRODZENIE 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem ninie jszej szczegółow ej specyfikacji  technicznej (SST) s� w ymagania dotycz�ce w ykonania                   
i  odbioru robót zwi�zanych z w ykonaniem /  monta�em  ogrodzenia  d la  potrzeb  przedmiotow ej  inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargow y  i  kontraktow y przy 
zlecaniu i  realizacji  robót w ymienionych w  pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  w   zakresie  
dotycz�cym  przedmiotow ej  inw estycji . 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia w ys. do 4,0m oraz 2,0 m (ogrodzenie systemow e z paneli  z drutu stalowego 

ocynkowanego i  malow anego proszkow o, słupki  zabetonow ane w  fundamencie betonow ym) w g planu 
sytuacyjnego. 

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji  p iłkochw ytów za bramkami w ys. do 6,0m 
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,6 m 
1.3.4. Wykonanie furtki ok. 1,25m  

Wszystkie elementy ogrodzenie nale�y w ykona� z sta li  ocynkowanej i  malowanej proszkowo na kolor 
zielony ( ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem). 
Przekroje elementów  w g rysunku nr 3 dokumentacji  pro jektow ej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w nin ie jszej SST s� zgodne z definicjami  zaw artymi  w  odpow iednich normach                       
i  w ytycznych oraz okre�leniami  podanymi  w   SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jako�� w ykonania robót, bezpiecze�stwo w szelkich czynno�ci  na terenie 
budow y, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��  z  Dokumentacj�  Pro jektow�, SST  i   poleceniami  
Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  robót  podano  w   SST  „Wymagania ogólne”. 

             

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne w ymagania dotycz�ce materiałów , ich pozyskiw ania i  składowania, podano w   SST  „Wymagania 
ogólne”  pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materia łami  stosowanymi s�: 
2.2.1.. Elementy ogrodzenia:  

a) bramy  
b) prz�sła   
c) furtki   

Ostateczne  rozwi�zanie ogrodzenia pozostaw ia si� do w yboru przez Inw estora. Przy w yborze rozwi�za� nale�y 
przestrzega� prawa budowlanego, praw  pokrewnych i  szczególnych oraz kierowa� si� wiedz� techniczn� 
 

2.2.2. Materiały na fundamenty dla słupków ogrodzenia, piłkochwytów, bram i furtek. 
Słupki  ogrodzenia, słupki  piłkochw ytów, bram i  furtek nale�y umie�ci� w  fundamentach betonowych  /  cokołach  
betonow ych.   Rozwi�zania  konstrukcyjne  w edług  Dokumentacji   Pro jektowej. 
 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
  Ogólne w ymagania dotycz�ce sprz�tu  podano w  SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
  Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport pozostałych materiałów 
Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  SST „Wymagania ogólne”. 

Transport cementu powinien si� odbyw a� w  w arunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa mo�na przew ozi� dowolnym �rodkiem transportu, w  w arunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi  materiałami . Podczas transportu kruszyw a powinny by� zabezpieczone 
przed w ysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne  zasady  w ykonania robót  podano w  SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.Monta� ogrodzenia   
  Zgodnie  z  instrukcj�  danego  producenta  
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontro li  jako�ci  robót podano w  SST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków  i  monta�u prz�seł  

a) słupki musza by� ustawione p ionow o zgodnie z w ytycznymi  producenta systemu 
b) prz�sła  zamocow ane na �ruby i  uchw yty zgodnie z systeme m ogrodzenia  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST   „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) w ykonanego ogrodzenia. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za w ykonane zgodnie z dokumentacj� pro jektow�, SST i  w ymaganiami  In�yniera, je�el i 
w szystkie pomiary i  badania z zachow aniem to lerancji  w g pkt 6 dały w yniki  pozytyw ne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw y płatno�ci  podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 
  

  1 . PN-B-03264 Konstrukcje betonowe �elbetowe i  spr��one. Obliczenia statyczne i  pro jektow anie 
  2 . PN-B-06250 Beton zw ykły 
  3 . PN-B-06251 Roboty betonow e i  �elbetow e. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki  do betonu. Klasyfikacja i  okre�len ia 
  6 . PN-B-19701 Cement. Cement pow szechnego u�ytku. Skład, w ymagania i  ocena zgodno�ci  
  7 . PN-B-32250 Materia ły budowlane. Woda do betonów  i  zapraw  
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozj�. Pomiar grubo�ci  powłok metalow ych metodami n ieniszcz�cymi  
  9 . PN-H-04651 Ochrona przed korozj�. K lasyfikacja i okre�lenie agresywno�ci  korozyjnej �rodowisk 
10. PN-H-74219 Rury stalow e bez szwu w alcowane na gor�co ogólnego zastosow ania 
11. PN-H-74220 Rury stalow e bez szwu ci�gnione i  walcow ane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal  niskostopow a o podw y�szonej w ytrzymało�ci. Gatunki  
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14. PN-H-84019 Stal  niestopow a do utwardzania pow ierzchniowego i  ulepszania cieplnego. Gatunki  
15. PN-H-84020 Stal  niestopow a konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
16. PN-H-84023-07 Stal  okre�lonego zastosow ania. Sta l na rury. Gatunki  
17. PN-H-84030-02 Stal  stopowa konstrukcyjna. Stal  do naw�glania. Gatunki  
18. PN-H-93010 Stal . Kształ towniki walcow ane na gor�co 
19. PN-H-93401 Stal  w alcowana. K�towniki  równoramienne 
20. PN-H-93402 K�towniki  nierów noramienne stalow e walcow ane na gor�co 
21. PN-H-93403 Stal . Ceow niki  w alcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal . Teow niki  w alcowane na gor�co 
23. PN-H-93407 Stal . Dw uteowniki  walcow ane na gor�co 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozj�. Przygotow anie pow ierzchni  stal i, staliwa i  �eliwa do malow ania. 

Ogólne w ytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalow ych. Ogólne w ytyczne 
26. PN-M-06515 D�w ignice. Ogólne zasady pro jektow ania sta low ych ustro jów  no�nych 
27. PN-M-69011 Spaw aln ictwo. Zł�cza spaw ane w  konstrukcjach spaw anych. Podział  i  w ymagania 
28. PN-M-69420 Spaw aln ictwo. Druty li te  do spaw ania i  napaw ania sta li  
29. PN-M-69775 Spaw aln ictwo. Wadliw o�� zł�czy spawanych. Oznaczanie klasy w adliw o�ci  na 

podstawie ogl�dzin zewn�trznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniow e powłoki  cynkow e na drutach stalow ych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okr�głe ze stali  niskow�glowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 L iny sta low e z drutu okr�głego. Wymagania i  badania 
33. PN-M-80202 L iny sta low e 1 x 7 
34. PN-M-82054 �ruby, w kr�ty i  nakr�tki  stalow e ogólnego przeznaczenia. Ogólne w ymagania                    

i  badania 
35. PN-M-82054-03 �ruby, w kr�ty i nakr�tki . Własno�ci  mechaniczne �rub i  w kr�tów  
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podło�y stalow ych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów . 

Stopnie skorodow ania i  stopnie przygotow ania nie zabezpieczonych podło�y sta low ych 
oraz podło�y stalow ych po całkowi tym usuni�ciu w cze�nie j nało�onych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalow e profilow e ci�gnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozj�. Pow łoki  metalizacyjne cynkowe i  aluminiowe na konstrukcjach 

sta low ych, staliw nych i �eliwnych. Wymagania i  badania 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
S-15.00.00.   ROBOTY  INSTALACYJNE – SYSTEM  ODWODNIENIA - DRENA�. 
 

1. WST�P.  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem ninie jszej szczegółow ej specyfikacji  technicznej (SST) s� w ymagania dotycz�ce w ykonania               
i  odbioru robót zwi�zanych z w ykonaniem odw odnienia / drena�u dla  realizacji   przedmiotowej  inwestycji 
budow lanej – budow y  boisk  sportow ych w raz z in frastruktur� techniczn�. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargow y  i  kontraktow y przy 

zlecaniu i  realizacji  robót w ymienionych w  pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w   zakresie  
dotycz�cym  przedmiotow ej  inw estycji .    

SST stanowi  w zór w ymaga� technicznych i  organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji   i   kontrol i  
jako�ci   Robót  oraz  stanowi   podstaw�, które j spełnienie w arunkuje uzyskanie odpow iednich cech 
eksploatacyjnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i maj�ce na celu 

realizacj�  zwi�zan�  z przedmiotow ymi  obiektami   budow lanymi . 
 Usta lenia zawarte w  ninie jszej specyfikacji  obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 

w ykonanie sieci  kanal izacyjnej deszczowej  i  odw adnia j�cej – odw odnie�  lin iow ych  systemow ych  / drena�u  
boisk  w raz  z  odprowadzeniem  w ód  do  kanal izacji  deszczow ej.   

Postanowienia zaw arte w  nin ie jszej SST maj� zastosow anie przy w ykonywaniu i  odbiorze robót 
instalacyjnych, zaw iera j�ce postanowienia w spólne dla w szystkich rodzajów robót, omaw ianych                             
w   poszczególnych  specyfikacjach, w  obiektach now ych, a tak�e podczas remontów  lub  adaptacji   tych  
instalacji . 

Na terenie boiska wielofunkcyjnego  przew idziano  odw odnienie  liniowe  systemow e uło�one  na  
obrze�ach  boiska,  natomiast na terenie boiska do Si tków ki pla�owej przewidziano sie� drenarsk� poprzez 
ci�g drenów  (uło�onych  pod  przepuszczaln�  nawierzchni� i  w arstwami konstrukcyjnymi  naw ierzchni )                     
w  formie ni tek zbiorczych o spadku 0,3 – 0,5%, w ykonan� z rur fil tracyjnych PVC (z otulin�) o  �rednicy                
113 mm,  która zbiera� b�dzie w od� do cieku zbiorczego w ykonanego z rur PVC (z otulin�) o  �rednicy               
200 mm.   

Drena� nale�y układa� w  obsypce z kruszyw a płukanego o granulacji  8-16mm. W  najw y�szych punktach 
ci�gów  drenarskich zaprojektow ano studnie drenarskie rewizyjne. W najni�szych punktach w szystkich ci�gów  
zaprojektow ano studnie kanalizacyjne  inspekcyjne  DN 315 (600)  z  osadnikiem h=50cm.  

Studnie drenarskie nale�y w ykona� z osadnikiem h=50cm i  zwie�czy� sto�kiem oraz pokryw�  betonow�.   
Pro jektowane  studnie  posadowi�  na  podsypce  piaskowej  grubo�ci   0 ,10 m oraz podstaw ie betonow ej 

grubo�ci  0,15m.   
Mi�dzy  studniami   kanal izacyjnymi   inspekcyjnymi   pro jektu je  si�  ci�g kanalizacji   deszczow ej  z  rur  

kielichow ych DN 200 PVC ł�czonych na  uszczelki  gumow e.  Kanał    nale�y układa�  na  podsypce  oraz               
w   zasypce  piaskow ej  0,15m. 

Po  w ykonaniu  kanalizacji   podda�  j�  próbom  szczelno�ci   i  przepustow o�ci wg PN-93/B-10735  (lub  
odpowiadaj�c�  je j  norm�  EN). 

Dla  przedmiotowej  inwestycji   przewiduje si� odprowadzenie �cieków  deszczowych  przył�czem  DN 200  do  
istnie j�cej  kanalizacji   deszczowej  (na terenie działki  Inwestora - w   re jonie  budynku).    

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w  nin ie jszej SST s� zgodne z definicjami  zaw artymi  w  odpowiednich normach 

i  w ytycznych oraz okre�leniami  podanymi  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

Sie	 kanalizacyjna - układ poł�czonych przew odów  i  obiektów  in�ynierskich, znajduj�cych si� poza 
budynkami z odprowadzeniem �cieków  do w ylotów kanałów  deszczow ych do odbiorn ików , 
Kanał -lin iow a budowla przeznaczona do graw itacyjnego odprow adzania w ód opadow ych lub �cieków , 
Rura drenarska -kanał  przeznaczony do zbierania �cieków  z kanałów  zbiorczych i  odprowadzenia ich do 
odbiorn ika, 
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Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontro li  praw idłow ego działania instalacji , 
Studnia chłonna – w ykop jamisty lub studzienka z kr�gów , przeznaczona do zbierania w ody 
pow ierzchniowej i  w chłaniania je j przez podło�e gruntowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jako�� w ykonania robót, bezpiecze�stw o w szelkich czynno�ci  na 

terenie budow y, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Pro jektow�, SST                       
i  poleceniami  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umow y / In�yniera. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  robót  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosow ane do w ykonania robót musz� by� zgodne z w ymaganiami  ninie jszej SST                     
i  Dokumentacji  Pro jektow ej. 
Do  w ykonania robót mog� by� stosow ane w yroby budowlane spełnia j�ce w arunki okre�lone w : 
–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016 ;                  

z pó�nie jszymi   zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);                   

z  pó�nie jszymi   zmianami), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 ;                       

z pó�nie jszymi  zmianami). 
Na Wykonaw cy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji  w yrobu budowlanego w ymaganej  przez  

ww . ustaw y  lub  rozporz�dzenia  w ydane  na  podstaw ie  tych  ustaw . 
Do w ykonywania przedmiotow ego  zakresu  robót dopuszczalne jest stosowanie w ył�cznie materia łów 

zgodnych z Dokumentacj� Pro jektow� i posiadaj�cych aprobat� techniczn� / a test do  tego typu  zastosow a�. 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Wszelkie stosowane materia ły powinny by� now e, odpowiada� Polskim Normo m oraz posiada� 
dopuszczenie do stosowania w  budow nictwie jak równie� co najmnie j jeden z ni�ej w ymienionych 
dokumentów : 

-       a test B , 
-       certyfikat zgodno�ci z PN, 
-       aprobat� techniczn�, 
-       certyfikat zgodno�ci z UE.  

Materia łami  stosowanymi przy w ykonyw aniu odw odnienia / drena�u s� : 
- rury  drenarskie, fil tracyjne  PVC (z otul in�) o  �rednicy 113 mm, 
- rury  kielichow e  DN 200 PCW  ł�czone  na  uszczelki   gumow e, 
- studzienki   kanalizacyjne  inspekcyjne  DN 315  z  osadnikiem h=50cm., 
- studnie drenarskie DN 600 PVC z osadnikiem h=50cm., zwie�czone sto�kiem oraz pokryw�  

betonow�, 
- kruszyw o  płukane  o  granulacji   8-16mm., 
- piasek  (podsypka), 
- geotkanina  separacyjna, 
- pozostałe  materiały  pomocnicze. 

 

Geotkanina  polipropylenowa  Lotrak  2300  -  PRZYKŁAD 
1. Do wykonania nale�y u�y� materiału geotekstylnego tkanego (barw y czarnej), w ykonanego                           

z  tasiemek  polipropylenow ych,  w   którym  mo�na  w yodr�bni� w�tek oraz osnow�.   Osnow y i w�tki 
zawiera j� dodatek stabilizatora zwi�kszaj�cego odporno�� na dzia łanie promieniow ania u ltrafioletow ego. 

2. Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i  zaleceniami  pro jektow ymi powinna by� odporna na 
czynniki  �rodowiskow e spowodow ane zastosowaniem materiałów , technologii  i  warunków 
eksploatacyjnych. 

3. Masa powierzchniow a 110 (±11)g/m2. 
4 . Parametry mechaniczne i  hydrauliczne podano w  tablicy 1. 
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Tablica 1.  Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny Lotrak 2300. 

Parametr Warto�	 Tolerancja Metoda badania 

Wytrzy mało�� na rozci�ganie [kN/m] 

• w szerz pasma 
• w zdłu� pasma 

 
17 
20 

 
-2 
-2 

EN ISO 10319 

Odkształcenie przy zerw aniu [%]  

• w szerz 
• w zdłu� 

 
18 
28 

 
±4 
±8 

EN  ISO 10319 

Statyczny opór na przebicie CBR [N]  2500 -200 EN ISO 12236 

Dynamiczny opór na przebicie CBR [mm] 12 +3 EN 918 

U mow ny w ymiar porów  O90 [µm]  200 ±35 EN ISO 12956 

Wska�nik pr�dko�ci  przepływu wody 
prostopadłego do płaszczyzny w yrobu [m/s] 

22x10 -3  -4x10 -3  EN ISO 11058 

 

5. Geotkanina u�yta jako w zmocnienie / w arstwa separacyjna powinna by� produkow ana zgodnie                                             
z wymaganiami  okre�lonymi  w  normie jako�ciowej  ISO 9001. 

6. Geotkanina powinna posiada� znak CE instytucji certyfiku j�cej. 
 

2.3.  Kr�gi betonowe i �elbetowe 
Kr�gi  betonow e i  �elbetow e pow inny odpow iada� w ymaganiom okre�lonym przez BN-86/8971-08 i  podanym                 
w  tablicach 1 i  2 . 

 
Kr�gi  betonow e powinny by� w ykonane z betonu klasy nie ni�szej ni� B 25, a kr�gi  �elbetowe B 20. Kr�gi 
przeznaczone na studni�, do które j w prowadza si� w od� powierzchniow� z row u pow inny by� „typu I”                        
w g BN-86/8971-08, bez gniazd na stopnie złazow e (studnie chłonne przeznaczone do odbioru w ody ze studzienek 
�ciekow ych powinny by� „ typu II” z gniazdami na stopnie złazow e). 
Pow ierzchnie kr�gów  powinny by� gładkie, jednoli te, bez rys, p�kni��, ubytków i rozw arstwie�. Wtr�cenie cia ł 
obcych widoczne na pow ierzchni  w yrobu, np. drew no, odłamki  cegły i tp . nale�y traktow a� jako ubytki  betonu                  
o  rozmiarach tych w tr�ce�.  Naddatki  betonu na powierzchniach roboczych elementu zł�cza s� 
n iedopuszczalnalne. 
Prostopadło�� czoła mierzona ró�nic� w ysoko�ci  kr�gu powinna w ynosi� ± 5 mm.  
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Kr�g badany pod ci�nieniem 0,5 MPa nie powinien w ykazyw a� przecieków  w ody.   Dopuszcza si� zawilgocenie 
zewn�trznej pow ierzchni  kr�gu, jednak bez w yst�pow ania widocznych kropel .  
Składowanie kr�gów  pow inno odbywa� si� na terenie utw ardzonym z mo�l iwo�ci� odprowadzenia w ód 
opadow ych. Składow anie na w yrównanym gruncie n ieutwardzonym jest mo�l iw e, je�l i  naciski  przekazywane na 
grunt nie przekrocz� 0 ,5 MPa.   Kr�gi  mog� by� składow ane, z zapew nieniem stateczno�ci , w pozycji  w budow ania 
(w ie low arstw ow o do w ysoko�ci  1,8 m) bez podkładów  lub prostopadle do pozycji   w budowania (jednowarstwowo) 
z zabezpieczeniem przed przesuni�ciem. 

 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne w ymagania dotycz�ce sprz�tu  podano w  SST „Wymagania ogólne" pkt 3; 
Roboty zwi�zane z w ykonaniem odw odnienia – drena�u  przedmiotow ej  inwestycji  mog� by� w ykonane 

r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dow olnego sprz�tu  przeznaczonego do w ykonania zamierzonych robót. 
Sprz�t powinien by� zgodny z zaleceniami  podanymi w  kartach technologicznych stosow anych materiałów . 
Sprz�t w ykorzystywany przez Wykonaw c� powinien by� spraw ny technicznie i  spełn ia� w ymagania 

techniczne w  zakresie BHP. 
3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania. 

Wykonaw ca przyst�puj�cy do w ykonania warstw y ods�czaj�cej powinien w ykaza� si� mo�liw o�ci� korzystania               
z nast�puj�cego sprz�tu : 

- Rów niarek; 
- w alców  statycznych; 
- p łyt wibracyjnych lub ubi jaków mechanicznych; 

Wykonaw ca przyst�puj�cy do w ykonania drena�u powinien w ykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego 
sprz�tu : 

- �urawi  budowlanych samochodow ych; 
- koparek; 
- koparek chw ytakow ych; 
- spycharek kołow ych; 
- sprz�tu  do zag�szczania gruntu; 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
�rodki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw c� powinny by� spraw ne technicznie i  spełnia� w ymagania 

techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogow ym. 
Materia ły do  w budowania  nale�y przewozi� w  oryginalnych opakowaniach producenta, w taki  sposób, aby 

zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 
4.2. Warunki dostawy 

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi� z jednego �ródła. Pochodzenie kruszyw a i jego jako�� – 
okre�lona w  pełnej charakterystyce technicznej w ykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y  /  In�yniera. 
Wykonaw ca powinien: 
- dokona� uzgodnie� z producentem dotycz�cych gw arancji jako�ci  ca łe j zamawianej ilo�ci  kruszywa; 
- dokona� uzgodnie� dotycz�cych rytmiczno�ci  dostaw  w ynikaj�cej z harmonogramu robót; 
- zagwarantow a� sobie dost�p do w yników  bada� pełnych i  niepełnych oraz specjalnych, w ykonanych przez 

producenta; 
- zapew ni� sobie od producenta atest (za�wiadczenie o jako�ci ) dla ka�dej, jednorazow o w ysyłanej i lo�ci 
kruszyw a, zawiera j�cej nast�puj�ce dane: 
a) nazw� i adres producenta; 
b) dat� i  numer kole jnych bada�; 
c) oznaczenie wg PN-B-06712; 
d) ilo�� kruszywa; 
e) piecz�� i podpis osoby odpowiedzialnej za w ykonanie bada� 
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4.3. Transport 
Kruszywo nale�y przew ozi� w  w arunkach zabezpieczaj�cych przed rozsypaniem, rozpylaniem,  

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi  kruszywami (Np. innych klas, gatunków  i tp.). W/w  zasad nale�y 
przestrzega� przy załadunku i  w yładunku. 

Materia ły do  w budowania  nale�y przewozi� w  oryginalnych opakowaniach producenta, w taki  sposób, aby 
zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 

4.4. Składowanie  kruszywa 
Je�li  kruszyw o przeznaczone do w ykonania warstw y ods�czaj�cej n ie jest w budowane bezpo�rednio po 
dostarczeniu na budow� i  zachodzi  potrzeba okresowego składow ania, to  Wykonaw ca robót pow inien 
zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjow aniem i  zmieszaniem z innymi  materiałami  
kamiennymi . 
Podło�e w  miejscu składowania powinno by� równe, utw ardzone i  dobrze odwodnione. 

4.5. Rury PVC 
Rury w  wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiednie j długo�ci .  Wyładunek rur                        
w  wi�zkach w ymaga u�ycia podno�nika widłow ego z płaskimi  widełkami  lub d�wigni� z belk� umo�liw ia j�c� 
zaciskanie si� zawiesin na w i�zce.  Nie w olno stosow a� zaw iesin z lin metalow ych lub ła�cuchów . Gdy rury 
ładow ane s� te leskopow o (rury o mnie jszej �rednicy w ewn�trz rur o wi�kszej �rednicy) przed rozładow aniem 
wi�zki  nale�y w yj�� rury „w ewn�trzne”.     

Z uwagi  na specyficzne w ła�ciwo�ci  rur PVC nale�y przy transporcie zachow ywa� nast�puj�ce dodatkow e 
w ymagania: 

- przewóz rur mo�e by� w ykonyw any w ył�cznie samochodami skrzyniow ymi, 
- przew óz powinno si� w ykona� przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna by� 

zachowana szczególna ostro�no�� przy temperaturach u jemnych, z uwagi  na zw i�kszon� krucho�� 
tw orzyw a, 

- na p latformie samochodu rury pow inny le�e� kiel ichami  naprzemianlegle, na podkładach drewnianych                         
o  szeroko�ci co najmnie j 10 cm i  grubo�ci co najmnie j 2,5 cm, u ło�onych prostopadle do osi  rur, 

- w ysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1  m, 
- rury pow inny by� zabezpieczone przed zarysow aniem przez podło�enie tektury fa liste j i  desek pod ła�cuchy 

spinaj�ce boczne �ciany skrzy� samochodu, 
- przy załadow aniu rur nie mo�na ich rzuca� ani  przetacza� po pochyln i, 
- przy d ługo�ciach wi�kszych ni� długo�� po jazdu, w ielko�� zwisu rur nie mo�e przekracza� 1  m. 

Kształ tki  kanal izacyjne nale�y przewozi� w  odpowiednich pojemnikach z zachow aniem ostro�no�ci  jak                   
d la rur  z PVC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne w ymagania dotycz�ce w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt5. 
Wykonaw ca przedstaw i  In�ynierowi  do akceptacji  pro jekt organizacji  oraz harmonogram robót uw zgl�dnia j�cy 
w szystkie w arunki, w  jakich b�dzie w ykonana insta lacja systemu odw adnia j�cego dla przediotowego zamierzenia 
inw estycyjnego. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odst�pstw a proponowane przez Wykonaw c�, powinny by� uzgodnione                  
z Zarz�dzaj�cym realizacj� umow y / In�ynierem w  terminie zapew nia j�cym nieprzerw any tok  w ykonaw stw a  
Robót. 

Decyzje o zmianach, w prowadzonych w  czasie w ykonaw stw a, pow inny by� ka�dorazow o potw ierdzone 
w pisem  Zarz�dzaj�cym real izacj� umow y / In�yniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równie� potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektowej nie mog� pow odowa� obni�enia 
w arto�ci funkcjonalnych i u�ytkow ych instalacji , a  je�eli  dotycz� zamiany materiałów  i  elementów  okre�lonych                     
w  Dokumentacji Pro jektow ej na inne, nie mog� pow odow a� zmnie jszenia trwało�ci  eksploatacyjnej. 

5.2. Ogólne warunki monta�u przewodów rurowych / odwodnienia: 
Odwodnienie l iniow e nale�y układa� zgodnie z instrukcj� monta�u przyj�tego producenta.  
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Rury przed ich bezpo�rednim u�yciem do monta�u lub układania nale�y w ewn�trz i  na stykach starannie 
oczy�ci�; rur p�kni�tych lub w  inny sposób uszkodzonych nie wolno u�yw a�. 

Opuszczanie odcinków  przewodów, zmontow anych (lub zespaw anych) uprzednio na powierzchni  ziemi , do 
w ykopów , kanałów  lub podnoszenie na estakady oraz przesuw anie ich na podporach nale�y w ykonywa� w  sposób 
zabezpieczaj�cy przed mo�liwo�ci� uszkodzenia poł�cze� i  izolacji . 

Przy przerwach w  układaniu rur nale�y dokładnie zabezpieczy� ko�ców ki  przewodów, szczególnie rur 
układanych w  w ykopach, przed zamuleniem w od� gruntow�, deszczow� lub innymi  zanieczyszczeniami , stosuj�c 
za�lepki , korki  z drew na lub innego materiału a lbo kró�ce  z kołnierzem.  

Przed zasypaniem przew odu uło�onego w  ziemi  nale�y sprawdzi� osiow o�� przewodu / zgodno�� spadków                   
z pro jektem i  przeprowadzi� próby szczelno�ci / dro�no�ci   przew odu.  

Przewody pionowe (studzienki  drenarskie) w ykonane z rur PCV nale�y mocow a� do istnie j�cego  odw odnienia  
zgodnie  z  technologi�  przyj�tego  producenta.   

Szczegółow e warunki dla poł�cze� kielichow ych w zale�no�ci  od przeznaczenia przewodu oraz  według  
typow ych  szczegółów   rozwi�za�  katalogow ych - według  technologi i  danego  (przyj�tego)  Producenta. 

Przewody  /  odw odnienie - drena�  nale�y układa� w  w ykopie na odpowiednio przygotowanym podło�u. Przed 
przyst�pieniem do w ykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego  w ykopu / nasypu.   Rodzaj podło�a 
zale�y od  rodzaju  gruntu  w   w ykopie.  

 

Stosowane s� dw a rodzaje podło�a: 
a) podło�e naturalne, które stanowi  nienaruszony grunt sypki , o  w ytrzymało�ci  nie mnie jszej ni�                           

w  Dokumentacji Pro jektow ej; je�eli  w arunek ten jest n ie spełniony, nale�y stosowa� podło�e w zmocnione; 
b) podło�e w zmocnione nale�y w ykonyw a� zgodnie w ytycznymi  zaw artymi  poni�ej.  
 

Podło�e naturalne lub podsypka podło�a w zmocnionego powinny umo�liwia� w yprofilow anie kształ tu spodu 
przewodu.  Podło�e naturalne stosuje si� w  gruntach suchych  (o normalnej wi lgotno�ci ), takich jak: piaszczyste, 
�wirowo- piaszczyste, p iaszczysto-g lin iaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrze�eniem posadowienia przewodu na 
n ienaruszonym spodzie w ykopu. 

Podło�e w zmocnione nale�y w ykonywa� jako : 
a) podło�e piaskow e – przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi� mia ł  podło�e naturalne lub przy 

n ienawodnionych skałach, gruntach spoistych( gliny, i ły), makroporow atych i  kamienistych; 
b) podło�e �wirow o- piaskow e lub tłuczniowo- piaskowe : 

-  przy gruntach nienaw odnionych słabych i ła tw o �ci�liw ych (muły, torf, i tp.) o małe j grubo�ci  po ich 
usuni�ciu, 

-  przy gruntach w odono�nych (nawodnionych w  trakcie robót odw adnia j�cych), 
-  w  razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi� miał  podło�e naturalne dla przewodów, 
-  jako warstw a w yrów naw cza na dnie w ykopu przy gruntach zbi tych i skal istych d la kanałów  murowanych,              

bet. i �elbetow ych monoli tycznych lub z elementów prefabrykowanych; 
c) podło�e betonowe : 

-  przy gruntach nienawodnionych słabych i  łatwo �ci�l iw ych( muły, torfy, i tp .) zalegaj�cych gł�boko, 
-  przy gruntach nasypow ych i  gliniastych, 
-  w  razie konieczno�ci obetonowania rur (szczególn ie przy przej�ciach pod torami  kole jow ymi, drogami, 

fundamentami  obiektów budowlanych i tp .), 
-  w   razie konieczno�ci  budow y kanału na palach; 

d)    mieszane - zło�one z podło�y w y�ej w ymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało �ci�l iw ych 
i  nasypow ych. 

Odchyłki  grubo�ci  podło�a w zmocnionego od Dokumentacji  Pro jektow ej n ie mog� przekracza�  10 mm.  
5.3. Przygotowanie  podło�a: 
Projektowana o� kanału pow inna by� oznaczona w terenie przez upraw nionego geodet�. 

O� przew odu w yznaczy� w  sposób trw ały i  widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. 
Punkty na osi  trasy nale�y oznaczy� za pomoc� drew nianych palików, tzw . kołków  osiow ych z gw o�dziami . 

Kołki  osiow e nale�y wbi� na ka�dym załamaniu trasy.  Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali� co najmnie j             
3  punkty. Kołki  �wiadki  w bi ja  si� po dw u stronach w ykopu, tak aby istn iała mo�l iwo�� odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
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Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y w ykona� urz�dzenie odwadnia j�ce, zabezpieczaj�ce w ykopy 
przed w odami opadow ymi, powierzchniow ymi i  gruntow ymi.  Urz�dzenie odprowadzaj�ce nale�y kontrolow a�                  
i  konserw ow a� przez cały czas trwania robót. 

Przed przyst�pieniem do budow y odw odnienia nale�y spraw dzi� i ew entualnie udro�ni� istnie j�c� instalacj� 
odprowadzaj�c� kanalizacji  deszczow ej, do których przew idziano podł�czenie pro jektowanych kanałów . 

Warstw a ods�czaj�ca powinna by� w ytyczona w sposób umo�liwia j�cy w ykonanie je j zgodnie                               
z dokumentacj� pro jektow�, z tolerancjami  okre�lonymi  w ninie jszych specyfikacjach. 

5.4. Wbudowanie i zag�szczenie kruszywa: 
Kruszywo powinno by� rozkładane w  w arstwie o jednakowej grubo�ci , przy u�yciu równiarki, z zachow aniem 

w ymaganych spadków i rz�dnych w ysoko�ciow ych. Grubo�� rozło�onej w arstw y lu�nego kruszywa pow inna by� 
taka, aby po jego zag�szczeniu osi�gni�to  grubo�� pro jektowan�. W miejscach, w  których widoczna jest 
segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem w ymieni� kruszyw o na materiał  o odpowiednich 
wła�ciw o�ciach.   Natychmiast po ko�cow ym w yprofi low aniu w arstw y ods�czaj�cej nale�y przyst�pi� do je j 
zag�szczania. 

Zag�szczanie w arstw  o przekro ju daszkow ym nale�y rozpocz�� od kraw�dzi  stopniow o przesuw a� pasami 
podłu�nymi cz��ciow o nakładaj�cymi  si�, w  kierunku je j osi .   Zag�szczanie naw ierzchni  o jednostronnym spadku 
nale�y rozpoczyna� od dolnej kraw�dzi  i  przesuw a� pasami podłu�nymi cz��ciow o nakładaj�cymi  si�, w  kierunku 
je j górnej kraw�dzi. Nierów no�ci  lub zagł�bienia pow stałe w czasie zag�szczania powinny by� w yrów nyw ane na 
b ie��co przez spulchnienie warstw y kruszywa i  dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania rów nej 
pow ierzchni .   W miejscach niedost�pnych dla walców  w arstw a ods�czaj�ca powinna by� zag�szczana p łytami  
wibracyjnymi  w g normy próby Proctora.   Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�li�  zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarn isty materiał  wbudow any w warstw� ods�czaj�c�, un iemo�liwia przeprow adzenie 
badania zag�szczania w g normalnej próby Proctora, kontro l� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� 
p łytow ych.   Nale�y okre�li� pierwotny i  w tórny moduł  odkształcenia w arstw y. Stosunek w tórnego i  pierwotnego 
modułu odkształcenia nie pow inien przekracza� 2,2. 

 Wi lgotno�� kruszyw a podczas zag�szczania powinna by� rów na wilgotno�ci  optymalnej z tolerancj� od -20% 
do +10% je j warto�ci .   W przypadku, gdy wi lgotno�� kruszyw a jest w y�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszyw o 
nale�y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie.   W przypadku, gdy wi lgotno�� kruszyw a jest ni�sza od 
wi lgotno�ci  optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y� okre�lon� ilo�ci� w ody i  rów nomiernie w ymiesza�. 

5.5. Roboty  monta�owe: 
Po przygotowaniu w ykopu i  podło�a mo�na przyst�pi� do w ykonania monta�ow ych robót.  W celu zachowania 

prawid łow ego post�pu robót monta�ow ych nale�y przestrzega� zasady budow y kanału od najni�szego punktu 
kanału w  kierunku przeciwnym do spadu. 

Spadki i gł�boko�ci posadow ienia powinny by� zgodne z Dokumentacj� Pro jektow�. 
5.6. Ogólne warunki układania kanałów: 
Po przygotowaniu w ykopu i  podło�a zgodnie z punktem 5.3. mo�na przyst�pi� do w ykonania robót 

monta�ow ych. Technologia budow y sieci  musi  gw arantowa� u trzymanie trasy i  spadków  przewodów. Do budow y 
kanałów  w  w ykopie otwartym mo�na przyst�pi� po cz��ciow ym odbiorze technicznym w ykopu i  podło�a na 
odcinku co najmnie j 30 m. 

Przewody kanalizacji  deszczowej nale�y u ło�y� zgodnie z w ymaganiami  normy PN-92/B10735 [6]. 
Materia ły u�yte do budow y przew odów  powinny by� zgodne z Dokumentacj� Pro jektow� i ST. Rury do budow y 
przewodów przed opuszczeniem do w ykopu nale�y oczy�ci� od w ewn�trz i zew n�trz z ziemi  oraz spraw dzi� czy 
n ie u legły uszkodzeniu w  czasie transportu i  składowania.  Do w ykopu nale�y opu�ci� r�cznie, za pomoc� jednej 
lub dw óch lin.  Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do w ykopu. Rury nale�y układa� zaw sze kielichami  w  kierunku 
przeciwnym do spadku dna w ykopu.   Ka�da rura po u ło�eniu zgodnie z osi� i  niwelet� powinna �ci�le  przylega� 
do podło�a na całe j sw ej długo�ci , na co najmnie j 1/4 obw odu, symetrycznie do je j osi .  Dopuszcza si� pod 
zł�czami kie lichow ymi w ykonanie odpowiednich gniazd w  celu umo�l iwienia wła�ciw ego uszczelnienia zł�czy.  

Poszczególne rury nale�y unieruchomi� (przez obsypanie ziemi� po �rodku długo�ci  rury) i  mocno podbi�                      
z obu stron, aby rura nie mogła zmieni� swego poło�enia do czasu w ykonania uszczelnienia zł�czy.   Nale�y 
sprawdzi� praw idłow o�� uło�enia rury (o� i  spadek) za pomoc� ław  celow niczych, ław y mierniczej, pionu                        
i  uprzednio umieszczonych na dnie w ykopu reperów  pomocniczych. 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

251 

Odchyłka osi  uło�onego przew odu od osi  pro jektow anej nie mo�e przekracza� ±20 mm dla rur PVC. Spadek 
dna rury powinien by� jednosta jny, a odchyłka spadku n ie mo�e przekracza� ±1 cm. 

Po zako�czeniu prac monta�ow ych w danym dniu nale�y otw arty koniec uło�onego przew odu zabezpieczy� 
przed ewentualnym zamuleniem w od� gruntow� lub opadow� przez zatkanie wlotu odpow iednio dopasowan� 
pokryw�.   Po spraw dzeniu praw idłow o�ci  u ło�enia przewodów  i badaniu szczelno�ci  nale�y rury zasypa� do takie j 
w ysoko�ci, aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�l iwił  spłyni�cie ich po ew entualnym zalaniu. 

5.6.1.  Kanał z rur PVC 
Rury z PVC mo�na układa� przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
w ykopu, z uprzednio przygotowanym podło�em, nale�y: 

- w st�pnie rozmie�ci� rury na dnie w ykopu, 
- w ykona� zł�cza, przy czym rura kielichowa (do które j jest w ciskany bosy koniec nast�pnej rury) winna by� 

uprzednio obsypana warstw� ochronn� 30 cm ponad wierzch rury, z w ył�czeniem odcinków  poł�czenia rur. 
Osie ł�czonych odcinków  rur musz� si� znajdow a� na jednej proste j, co nale�y uregulow a� odpowiednimi  
podkładami pod odcinkiem w ciskow ym. 

- Rury z PVC nale�y ł�czy� za pomoc� kie lichow ych poł�cze� w ciskow ych uszczeln ionych specjalnie 
w yprofilowanym pier�cieniem gumow ym. W celu praw idłow ego przeprowadzenia monta�u przewodu nale�y 
wła�ciw ie przygotowa� rury z PVC, w ykonuj�c odpowiednio w szystkie czynno�ci przygotow aw cze, takie jak: 
•  przycinanie rur, 
•  ukosow anie bosych ko�ców  rur i  ich oznaczenie. 
Przed w ykonaniem poł�czenia kiel ichow ego w ciskow ego nale�y zukosow a� bose ko�ce rury pod k�tem 15°. 

Wy miary w ykonanego skosu powinny by � takie, aby pow ierzchnia połow y grubo�ci  �cianki  rury była nadal 
prostopadła do osi  rury. Na bosym ko�cu rury nale�y przy poł�czeniu kiel ichow ym w ciskow ym zaznaczy� 
g ł�boko�� zł�cza.  Zł�cza kielichowe w ciskane nale�y w ykonyw a� w kładaj�c do wgł�bienia kielicha rury specjalnie 
w yprofilowan� pier�cieniow� uszczelk� gumow�, a  nast�pnie w ciskaj�c bosy zukosow any koniec rury do kiel icha, 
po uprzednim nasmarow aniu go smarem si l ikonow ym.   Do w ciskania bosego ko�ca rury przy �rednicach pow y�ej 
90 mm u�yw a� nale�y w ciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego w ykonania poł�czenia powinno by� osi�gni�cie przez czoło kiel icha granicy 
w cisku oraz w spółosiowo�� ł�czonych elementów.  Poł�czenia kiel ichowe przed zasypaniem nale�y owin�� fo li�                       
z tworzywa sztucznego w  celu zabezpieczenia przed �cieraniem uszczelki  w  czasie pracy przewodu. 

5.7. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej: 
Warstw a ods�czaj�ca po w ykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstw y powinna by� u trzymyw ana                                

w  dobrym stanie.   W przypadku warstw y z kruszyw a dopuszcza si� ruch pojazdów  koniecznych dla w ykonania 
w y�ej le��cej w arstw y nawierzchni . Koszt napraw  w ynikłych z niewła�ciw ego utrzymania warstw y obci��a 
Wykonaw c� robót. 

   

6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Ogólne zasady: 
Ogólne w ymagania dotycz�ce kontroli  jako�ci  robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Kontro la robót obejmuje: 
–  stwierdzenie wła�ciwej jako�ci  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodno�ci  sposobu magazynowania z zaleceniami  Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynow ania, 
–  kontrol� prawidłowo�ci przygotow ania powierzchni / podło�a (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 

podło�a) – m.in. pod w zgl�dem rów no�ci, 
–   kontrol� prawidłowo�ci w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
–  oznaczenie rzeczywiste j grubo�ci  powłoki  / podło�a (grubo�� powłoki  winna by� zgodna z w arto�ci� 

podan� w  Dokumentacji  Pro jektow ej i  zgodna z zaleceniami  Producenta; grubo�� t� okre�la  si� jako 
�redni� arytmetyczn� z kilku pomiarów  w  miejscach w skazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la  si� 
metodami nieniszcz�cymi  lub n iszcz�cymi  w  sposób zgodny z aprobat� techniczn� IBDiM, ITB. 

–  kontrol� popraw no�ci  naprawienia ewentualnych b ł�dów w w ykonanej instalacji , 
–   kontrol� w ykonania warstw y ochronnej, 
 

Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót: 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonaw ca powinien w ykona� badania kruszyw  przeznaczonych do w ykonania 
robót i  przedstawi� w yniki  tych bada� Zamawiaj�cemu  /  Inw estorowi   /  In�ynierowi   w  celu akceptacji  materiałów. 

6.3. Kontrola  kruszywa: 
Wykonaw ca zobowi�zany jest do oceny jako�ci  kruszywa dostarczonego przez producenta i  jego zgodno�ci                        
z w ymaganiami  ST na podstaw ie: 

-  rezul tatów  bada� pełnych w ykonanych przez producentach najmnie j raz w  roku i  przy ka�dej zmianie  
poło�enia zło�a na ka�de �yczenie In�yniera, 

-   rezul tatów  bada� niepełnych w ykonanych przez producenta dla ka�dej parti i kruszyw a, 
- rezul tatów  bada� specjalnych w ykonanych przez producenta na ��danie Wykonaw cy dotycz�cych 

reaktyw no�ci  alkalicznej, 
-   a testu (za�wiadczenia o jako�ci ), 
-   oceny w izualnej ka�dej jednostkowej dostaw y kruszywa, 
-  dodatkow ych bada� laboratoryjnych w ykonanych na koszt Wykonaw cy w  przypadku zgłoszenia przez 

In�yniera w�tp liw o�ci  co do jako�ci kruszyw a. 
6.4. Badania kontrolne w czasie robót – warstwy: 

-    szeroko�� w arstw y nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci  pro jektow anej.  Nierów no�ci  podłu�ne nale�y mierzy�               
4-metrow� ła t�, zgodnie z BN68/8931-04 i  nie mog� przekracza�  2cm, 

- spadki poprzeczne powinny by� zgodne z Dokumentacj� Pro jektow�. Ró�nice mi�dzy rz�dnymi 
w ysoko�ciow ymi warstw y i  rz�dnymi pro jektowanymi nie powinny przekracza� -1cm i  -2cm, 

-    o� w  p lanie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi  pro jektow anej o wi�cej ni� +/- 5cm, 
-    grubo�� w arstw y wg rysunków  z to lerancj� ±1 cm, 
-   w ska�nik zag�szczenia warstw y ods�czaj�cej, okre�lony w g BN-77/8931-12 nie powinien by� mnie jszy od 1. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce obmiaru  robót  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

Jednostk�  obmiarow�  jest : 
m   – kanały z rur;  dla  ka�dego  typu  i   �rednicy, 
m3  –  w ykopy, w arstw y ods�czaj�ce i  zasypowe, 
szt. –  studzienka inspekcyjna, studzienka drenarska, studnia zbiorcza, studnia rewizyjna;  obmiar  dotyczy 

zamontowania 1 kpl . dla urz�dzenia ka�dego typu, 
próba – próba szczelno�ci  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 

Ogólne w ymagania dotycz�ce odbioru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Podło�e / drena� oraz ka�da nanoszona warstwa pow inny by� odebrane przez Zarz�dzaj�cego realizacj� 

umow y / In�yniera.  Przyst�pienie do kole jnych etapów robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego w pisu 
przez  Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera do Dziennika  Budow y. 

Po zako�czeniu prób, przewidzianych dla ró�nych rodzajów  urz�dze� w yszczególnionych w  odpowiednich 
rozdziałach, nale�y w  ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko�cow ego.   

8.2. Odbiór  cz��ciowy  
Przy odbiorze cz��ciow ym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi  na nie j zmianami i  uzupełnieniami  w  trakcie w ykonyw ania robót, dane  

geotechniczne obejmuj�ce: 
• zakwali fikowanie gruntów  do odpowiednie j kategorii  w g PN-86/B-02480 [1], 
• w yniki  bada� gruntów, ich uw arstwie�, gł�boko�ci  przemarzania, w arunki  posadow ienia i  ochrony podło�a 

gruntowego w g PN-81/B-03020 [2], 
• poziom w ód gruntow ych i  pow ierzchniow ych oraz okresow e w ahania poziomów , 
• stopie� agresyw no�ci �rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia w arstw  w odono�nych, 
• stan terenu okre�lony przed przyst�pieniem do robót przez podanie znaków  w ysoko�ciow ych reperów , 

uzbrojenia 
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• podziemnego przebiegaj�cego w zdłu� i  w poprzek trasy przew odu, a tak�e przekroje poprzeczne                        
i  przekró j podłu�ny terenu, zadrzew ienie, 

- Dziennik Budow y, 
- dokumenty dotycz�ce jako�ci  w budowanych materia łów , 
- dane okre�la j�ce obj�to�� wód deszczow ych, które mog� przenika� w  grunt, stwierdzenie konieczno�ci 

przeprow adzenia bada� szczelno�ci  odbieranego przew odu na eksfil tracj�, dane okre�la j�ce dopuszczaln� 
ob j�to�� w ód infil tracyjnych. 

8.2.1. Zakres odbioru : 
Odbiór robót zanikaj�cych obejmuje spraw dzenie: 
- sposobu w ykonania w ykopów  pod w zgl�dem: obudow y, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem w od� gruntow�  

i  z opadów  atmosferycznych, 
- przydatno�ci  podło�a naturalnego do budow y kanal izacji (rodzaj podło�a, stopie� agresywno�ci , wilgotno�ci ), 
- w arstw y ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów  do pow ierzchni  terenu, 
- zag�szczenia gruntu nasypow ego oraz jego wilgotno�ci , 
- podło�a w zmocnionego, w  tym jego grubo�ci, usytuowania w planie, rz�dnych i  gł�boko�ci  uło�enia, 
- jako�ci  w budow anych materia łów  oraz ich zgodno�ci  z w ymaganiami  Dokumentacji  Pro jektowej, ST oraz 

atestami  producenta i normami przedmiotow ymi, 
- u ło�enia przewodu na podło�u natura lnym i  w zmocnionym, 
- d ługo�ci  i  �rednicy przew odów  oraz sposobu w ykonania poł�czenia rur i prefabrykatów , 
- szczelno�ci  przewodów i studzienek, 
- materia łów  u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji  przewodów  i  studzienek. 
 

Odbiór cz��ciow y polega na spraw dzeniu zgodno�ci  z Dokumentacj� Pro jektow� i  ST, u�ycia wła�ciw ych 
materia łów , praw idłow o�ci monta�u, szczelno�ci .    Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciow ym nie 
pow inna by� mnie jsza ni� odległo�� mi�dzy studzienkami.  Wyniki  z przeprow adzonych bada� powinny by� u j�te 
w  formie protokołów  i  wpisane do Dziennika Budow y. 

8.3. Odbiór  techniczny kocowy  
Przy  odbiorze  ko�cow ym  nale�y  spraw dzi� : 
- zgodno�� w ykonania z Dokumentacj� Pro jektow� oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotycz�cymi  zmian i  odst�pstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodno�� w ykonania z ninie jsz� SST, a w  przypadku odst�pstw  - uzasadnienie konieczno�ci  odst�pstwa, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Przy odbiorze ko�cow ym nale�y przedstawi� komisji  nast�puj�ce dokumenty: 
- Dokumentacj� Pro jektow� z naniesionymi  ew entualnymi  zmianami i uzupełn ieniami  dokonanymi  w  czasie 

budow y, 
- dziennik budow y i  ksi��k� obmiarów , 
- protokoły w ykonanych prób i  bada�, 
- protokoły w szystkich technicznych odbiorów  cz��ciow ych na roboty „ zanikaj�ce”, 
- protokół  przeprow adzonego badania szczelno�ci  całego przew odu, 
- inw entaryzacja geodezyjna przew odów i obiektów na planach sytuacyjnych w ykonana przez uprawnion� 

jednostk� geodezyjn�, 
- �wiadectw a jako�ci , w ydane przez dostaw ców urz�dze� i  materiałów podlegaj�cych odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi. 
Odbiór techniczny ko�cow y obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów  bada� przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciow ych, 
- aktualno�� Dokumentacji  Pro jektowej - spraw dzenie naniesienia w  dokumentacji  zmian i  uzupełnie�, 
- sprawdzenie prawid łow ego zako�czenia i  w ykonania cało�ci  robót zgodnie z Dokumentacj� Pro jektow� oraz 

ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku Budow y dotycz�cymi  zmian i odst�pstw  od Dokumentacji  Pro jektow ej. 
 

Wyniki  odbioru technicznego ko�cow ego nale�y u j�� w  protokole. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce podstaw y płatno�ci podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Podstaw a płatno�ci  – według  kontraktu  zaw artego  z  Zamawiaj�cym / Inw estorem. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE.  

10.1.  Polskie  Normy.  
1. Wytyczne  techniczne / bran�owe  - instrukcje  monta�ow e  poszczególnych  Producentów. 
2. PN- EN 1917; 2004   Studzienki  włazowe i  niew łazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalow ym i �elbetowe. 
3. PN-EN 13252:2002 Geotekstyl ia  i  w yroby pokrew ne. Wła�ciwo�ci  w ymagane w  odniesieniu do w yrobów 

stosow anych w  systemach drenarskich. 
4. PN-EN 7124:2000  Zwie�czenia w łazów , studni  kanalizacyjnych i   wpustów  (lub odpowiadaj�ca norma EN). 
5. PN-93/B-10735  Próba szczelno�ci i przepustowo�ci  (lub odpowiadaj�ca norma EN). 
6. PN-68/B-06050  Warunki  techniczne w ykonania i odbioru robót monta�ow ych. 
7. PN-92/B-10735  Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy odbiorze. 
8. PN-H-74051-00   Włazy kanałowe.  Ogólne  wymagania  i  badania. 
9. PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 
10. PN-H-740511-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
11. PN-88/H-74080/01  Skrzynki  �eliw ne w pustów  deszczow ych. Wymagania i  badania. 
12. PN-88/H-74080/02  Skrzynki �eliw ne w pustów deszczow ych. Klasa A. 
13. PN-88/H-74080/03  Skrzynki  �eliw ne w pustów  deszczow ych. Klasa B 
14. PN-H-74080-04   Skrzynki  �eliwne wpustów  deszczow ych. Klasa C. 
15. PN-H-74086   Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych 
16. PN-92/B-10729  Kanal izacja.  Studzienki kanalizacyjne. 
17. PN-87/B-010700  Sie� kanalizacyjna zew n�trzna.  Obiekty i  e lementy w yposa�enia. 
18. PN-85/B-0100  Wodoci�gi  i  kanalizacje. Urz�dzenia i  sie� zewn�trzna.  Oznaczenia graficzne. 
19. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie w ykonywania i w ymagania przy odbiorze. 
20. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
21. PN-81/B-10725  Wodoci�gi i kanalizacje. Urz�dzenia i  sie�  zew n�trzna.  Oznaczenia graficzne. 
22. PN-87/B-01060  Sie� w odoci�gow a zew n�trzna. Obiekty i  elementy w yposa�enia. Terminologia. 
23. PN-83/H-02651  Armatura i  ruroci�gi .  �rednice nominalne. 
24. PN-87/M-74024/03 Armatura przemysłow a. Zasuw y klinow e kołnierzow e �eliw ne. Wymagania  i badania. 
25. PN-83/M-74024/03  Armatura przemysłowa. Zasuw y kl inow e kołnierzow e �eliw ne na ci�nienie nominalne 

1,0 MPa. 
26. PN-85/M-74081  Skrzynki  ul iczne stosowane w  insta lacjach w odnych i gazow ych. 
27. PN-B-06712   Kruszyw a mineralne do betonu. 
28. ISO 4435   Rury i  kszta łtki  do sieci  drenarskich i  kanal izacyjnych z nieplastyfikowanego PCV. Wymagania                   

i  badania 
29. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszyw a naturalne do nawierzchni drogow ych.  �wir  i   mieszanka 
30. PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogow ych. 
31. PN-B-12037    Cegła pełna w ypalana z gliny – kanalizacyjna. 
32. PN-B-14501    Zapraw y budowlane zw ykłe. 
33. PN-C-96177    Lepik asfaltow y bez wypełniaczy stosow any na gor�co. 
34. BN-88/6731-08    Cement. Transport i  przechow ywanie. 
35. BN-62/6738-03,04, 07   Beton  hydrotechniczny 
36. BN-86/8971-08    Prefabrykaty budowlane z betonu.  Kr�gi betonowe i �elbetowe. 
37. PN-S-02205;1998    Drogi  samochodow e.  Roboty ziemne.  Wymagania i  badania. 
 
10.2.    Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa : 

KB4-4.12. 1 .(6)   Studzienki poł�czeniowe  (lipiec 1980). 
KB4-4.12.1.(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 
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KB4-4.12. 1 .(8)   Studzienki spadowe (Upiec 1980). 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki �lepe (lip iec 1980). 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki  �ciekowe do odw odnienia dróg (pa�dziernik 1983). 
KB1-22.2.6.(6)    Kr�gi  betonow e �rednicy 50 cm; w ysoko�ci  30 lub 60 cm. 

2. Kata log pow tarzalnych elementów  drogow ych". „Transprojekt" - Warszaw a, 1979-1982 r. 
3 . Warunki  techniczne w ykonania i  odbioru ruroci�gów z tworzyw  sztucznych.  
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (z  pó�nie jszymi  zmianami). 
5. Rozporz�dzenie  Ministra  In frastruktury  z  dnia 23.06.2003r.  W  sprawie informacji   dotycz�cej  

bezpiecze�stwa  i   ochrony  zdrow ia  oraz  planu bezpiecze�stw a  i   ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 12                   
Poz. 1126). 

6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu tego 2003r w  spraw ie bezpiecze�stw a i higieny pracy 
podczas w ykonywania robót budow lanych. 

7. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w   sprawie  bezpiecze�stw a  i   higieny  pracy przy  w ykonyw aniu  robót  
budow lano – monta�ow ych  i   rozbiórkow ych  (Dz. U. Nr 13  Poz. 93). 

8. Rozporz�dzenia min istra Pracy i  poli tyki  Socjalnej z dnia 26 w rze�nia 1997 r. W spraw ie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i  h igieny pracy 

9. Rozporz�dzenia ministra gospodarki  z dnia 20 w rze�nia 2001 r. W sprawie bezpiecze�stw a  i  higieny pracy 
podczas eksploatacji  maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  drogow ych. 

10. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Poli tyki  Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpiecze�stw a                        
i  hig ieny pracy przy r�cznych pracach transportow ych. 

11. RMPiPS  z  dnia  08.02.1994r.  w  sprawie  wprowadzenia  obow i�zku stosowania  niektórych  Polskich  Norm  
i   norm  bran�ow ych,  dotycz�cych bezpiecze�stw a  i  hig ieny  pracy  (Dz. U.  Nr  37  Poz. 138). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
S-15.02.00.   INSTALACJE  SANITARNE.  PRZYŁ�CZA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ. 

 

1. WST�P.  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem ninie jszej szczegółow ej specyfikacji  technicznej (SST) s� w ymagania dotycz�ce w ykonania                  
i  odbioru robót zw i�zanych z w ykonaniem przył�cza kanalizacji  deszczowej dla  potrzeb real izacji  
przedmiotowej  inw estycji   budowlanej – budow y boisk sportow ych w raz z in frastruktur� techniczn�. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargow y i  kontraktow y 

przy zlecaniu i realizacji  robót w ymienionych w pkt. 1.1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” w  zakresie  
dotycz�cym  przedmiotowej  inwestycji .    Ustalenia zaw arte w  n inie jszej specyfikacji obejmuj� w szystkie 
czynno�ci  umo�liw ia j�ce i  maj�ce na celu w ykonanie sieci  kanalizacyjnej  deszczowej  (przył�cze  d la  
potrzeb  drena�u  boiska). 

SST stanowi  w zór w ymaga� technicznych i  organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji   i   kontrol i  
jako�ci   Robót  oraz  stanowi   podstaw�, które j spełnienie w arunkuje uzyskanie odpow iednich cech 
eksploatacyjnych.  

Postanowienia zaw arte w  nin ie jszej SST maj� zastosowanie przy w ykonywaniu i  odbiorze robót 
instalacyjnych, zawiera j�ce postanow ienia w spólne d la w szystkich rodzajów  robót, omawianych                             
w   poszczególnych  specyfikacjach, w  obiektach now ych, a tak�e podczas remontów  lub  adaptacji   tych  
instalacji . 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 

realizacj�  zwi�zan�  z przedmiotow ymi  obiektami   budow lanymi . 
  Dla  potrzeb  odw odnienia  boisk  przył�cze  kanalizacji  deszczowej  (DN 200 mm). 

Przył�cza zaprojektowano z uw zgl�dnieniem istnie j�cego ukształ tow ania terenu, zabudow y urz�dze� 
u licznych, uzbrojenia podziemnego oraz aktualnego zagospodarow ania terenu. 

Mie jsce w pi�cia do istnie j�cej studzienki  kanalizacji   deszczowej zgodnie z w ydanymi warunkami 
technicznymi . 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w  nin ie jszej SST s� zgodne z definicjami  zaw artymi  w  odpowiednich normach                 

i  w ytycznych oraz okre�leniami  podanymi  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jako�� w ykonania robót, bezpiecze�stw o w szelkich czynno�ci  na 
terenie budow y, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Pro jektow�, SST                        
i  poleceniami  Zarz�dzaj�cego  realizacj�  umow y / In�yniera. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  robót  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

1.6. Zakres  robót 
1.6.1.       Opis  przył�cza   kanalizacji   deszczowej. 

Kanalizacj� deszczow� nale�y w ykona� z rur i  kszta łtek PVC, z w ydłu�onym kie lichem, ł�czonych w g 
instrukcji  monta�ow ej Producenta.   

Studzienki  rewizyjne i  poł�czeniow e nale�y w ykona� jako typow e z kr�gów  betonow ych  fi  600mm                     
(z betonu klasy min. B-35).  Al ternatyw nie za zgod�  Pro jektanta / In�yniera  jako systemowe  z PVC. 

Studzienki   o  gł�boko�ci  ninie jszej ni� 1,5m nale�y w ykona� z kr�gów  betonow ych  fi   600mm - jak w y�ej.  
Poł�czenie  kr�gów   na  uszczelk� . 

Studzienki  kanalizacyjne nale�y przykry� płyt�  �elbetow�  z włazem �eliwnym fi  600mm, typ ci��ki  klasy D400              
z w ypełnieniem betonem (w  miejscach, gdzie nie b�dzie odbyw ał  si�  ruch pojazdów  dopuszcza si�  monta� 
włazów  typu lekkiego). 

Wł�czenie do studni  betonow ych nale�y w ykona� za pomoc�  odpowiednich przej�� szczelnych przez 
�cian�  (oryginalne tule je przej�ciow e z PCV z uszczelk�  gumow�, zgodnie  z  instrukcj�   monta�u  rur  
kanalizacyjnych  PCV). 

Izo lacja zew n� trznych powierzchni  kr�gów  bi tizolem 2 x R+P.  W dnie studni nale�y w yprofilowa� kinet� 
zgodnie z kierunkiem przepływ u �cieków , do w ysoko�ci  połow y przekroju kanału. 
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Na kanalizacji  deszczowej pro jektu je si� dodatkow o studzienki  z tworzyw  sztucznych fi  600. Nale�y zamów i� 
studzienk�  kompletn� składaj�c� si�  z kinety z PP z uszczelk� , rury pionow ej oraz pokryw y �eliwnej. 

Nale�y zachow ywa� minimalne przykrycie przewodów  - 1,0 m.  
�cieki  oprowadzane do sieci  zew n�trznej musz�  spełn ia� w ymogi  Dz. U. Nr 50 póz. 501.                                 

Po zamontowaniu kanalizacji   nale�y w ykona� prób�  szczelno�ci zgodnie z norm�   PN-92/B-10727. 
Nale�y zachow ywa� minimalne przykrycie przewodów - 1,0 m, a na odcinkach, gdzie ruroci�g b�dzie 

poddawany działaniu obci��e�  po jazdów  drogow ych przewody układa� na gł�boko�ci   nie  mnie jszej  ni�  1 ,4 m,  ze  
w zgl�dów   w ytrzymało�ciowych. 

 
1.6.2. Roboty  ziemne  (dotyczy  przył�czy  w od-kan, Kd): 

Przed rozpocz�ciem tyczenia pro jektowanych przył�czy nale�y w  oparciu o pro jekt zagospodarowania              
i  Dokumentacj�  Pro jektow�  zrealizow a� prace przygotowaw cze (wykona� niwelacj�  terenu, wytyczy� granice 
rozgraniczaj�ce ulic, chodników  i  granice działek), a nast�pnie tyczy�  przył�cza  wg domiarów  podanych na planie 
sieci , traktu j�c profile jako rysunki  pomocnicze. 

Cało�� prac w  okolicy istn ie j�cego uzbrojenia oraz przy zew n� trznej �cianie budynku w ykona� nale�y 
r�cznie.  W  pozosta łych  w ypadkach  roboty  mo�na  w ykona�  mechanicznie. 

Wykopy o �cianach p ionow ych nale�y zabezpieczy�. 
Podczas prowadzenia w ykopów pod przył�cza nale�y zachow ywa� bezpieczn�  odległo�� od istn ie j�cego 
uzbrojenia oraz budynków . 

Dno w ykopu trzeba w yrówna� i usun�� z niego wszelkie kamienie, głazy i  gruz.  Pod ruroci�giem nale�y w ykona� 
podsypk�  z piasku grubo�ci  min. 20 cm. Ruroci�g obsypa� piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubo�� 
zasypki  ponad wierzch rury 50 cm. Zasypywanie uło�onych w  w ykopie przewodów  powinno odbyw a� si� warstwami 
grubo�ci 30 cm z odpowiednim zag�szczeniem. 

Na czas w ykonyw ania robót, w ykopy powinny by� zabezpieczone barierkami , a w przypadku jezdni                       
i chodnika dodatkowo o�wietlone w  porach ograniczonej widoczno�ci. 

Szczegółow e informacje na temat prowadzenia robót na terenie jezdni  i  chodnika zaw arte b�d�                        
w  zezwoleniu, jakie  Zamawiaj�cy / Inwestor musi  uzyska� od u�ytkownika danego terenu. 

Wykopy pod chodnikiem oraz drog�  nale�y zasypa� piaskiem odpow iednio zag�szczonym zgodnie                     
z norm�   PN-S-02205; 1998. 

Przył�cza nale�y układa� w  odległo�ci  min. 1,5m od skra jni  pni  drzew . 
Nawierzchnie drogi  i  chodnika nale�y przyw róci� do stanu istnie j�cego. 

 
1.6.3. Skrzy�owanie ruroci�gów  /w g PN-91/M-34501, PN-92/B-01706, PN-92/B-01707/ 

W przypadku skrzy�ow a�  przewodów  w odoci�gow ych z kanalizacj�  sani tarn�  na odległo�ci  mnie jszej n i� 
0 ,6m w ymagane jest stosowanie rur ochronnych na przew odzie w odoci�gow ym. 

Rury ochronne w g „Warunków  technicznych w ykonania i  odbioru ruroci�gów  z tw orzyw  sztucznych" mog� 
by� stalowe (z fabryczn�  izolacj� antykorozyjn� ) lub z PCV. 

Zaleca si�  stosow anie płóz z tworzywa sztucznego i  uszczeln ie�  p ier�cieniami  CSEM. Przewody w  rurach 
ochronnych nale�y układa� na płozach. 

Płozy na ruroci�gach PE nale�y zabezpieczy� ta�m�  przed przesuw aniem płozy po ruroci�gu. Kol izje                 
z istnie j�cym uzbrojeniem nale�y rozwi�zywa� w  trakcie realizacji  uw zgl�dnia j�c rzeczyw iste  rzedn�   uło�enia  
przewodów. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosow ane do w ykonania robót musz�  by� zgodne z w ymaganiami  ninie jszej SST                    
i  Dokumentacji  Pro jektow ej. 

Do  w ykonania robót mog�  by� stosow ane w yroby budowlane spełnia j�ce w arunki okre�lone w : 
–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016 ;                  

z pó�nie jszymi   zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);                         

z  pó�nie jszymi   zmianami), 



Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  odbioru  Robót  Budowlanych 

                                                                                                                                                                                      .  

259 

–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 ;                     
z pó�nie jszymi  zmianami). 
Na Wykonaw cy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji  w yrobu budowlanego w ymaganej  przez  

ww . ustaw y  lub  rozporz�dzenia  w ydane  na  podstaw ie  tych  ustaw . 
Do w ykonywania przedmiotow ego  zakresu  robót dopuszczalne jest stosowanie w ył�cznie materia łów 

zgodnych z Dokumentacj�  Pro jektow� i posiadaj�cych aprobat�  techniczn� / a test do  tego typu  zastosow a�.   
2.2. Wymagania szczegółowe 

Wszelkie stosowane materia ły powinny by� now e, odpowiada� Polskim Normo m oraz posiada� 
dopuszczenie do stosowania w  budow nictwie jak równie� co najmnie j jeden z ni�ej w ymienionych 
dokumentów : 

- a test  B, 
- certyfikat zgodno�ci  z PN, 
- aprobat�  techniczn� , 
- certyfikat zgodno�ci  z UE.  

Materia łami  stosowanymi przy w ykonyw aniu przył�czy wod-kan, Kd s�  m.in. : 
- rury  PVC  klasy S  o  �rednicy  160 mm, 
- rury  PVC   o  �rednicy  200 mm, 
- rury  ochronne / osłonowe, 
- pozostałe  materiały  pomocnicze. 

2.3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  ruroci�gów 
Podczas budow y przył�czy nale�y przestrzega� zalece�  zaw artych w  uzgodnieniach u�ytkow ników  

uzbrojenia  nad  i   podziemnego  oraz  instytucji  opiniu j�cych  pro jekt. 
W czasie budow y nale�y przestrzega� przepisów  : 

• Dz. U. Nr 75 póz. 690 z 2002 r. z pó�nie jszymi  zmianami - Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki  
Przestrzennej i Budownictw a w  sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiada� budynki  i ich 
usytuow anie 

• Dz. U. Nr 43 póz. 430 z dnia 02.03.1999 r. - Rozporz�dzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskie j                       
w  sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiada� drogi  publiczne i  ich usytuow anie. 

• Dz. U. Nr 47 póz. 401 z dnia 06.02.2003 r. - Rozporz�dzenie Min istra Infrastruktury w  sprawie 
bezpiecze�stwa i  h igieny pracy podczas w ykonyw ania robót budowlanych. 

• Dz. U. Nr  169 póz. 1650 z dnia 26.09.1997 r. - Rozporz�dzenie Ministra Poli tyki  Pracy i  Poli tyki  Socjalnej           
w  sprawie bezpiecze�stwa i  higieny pracy. 

• PN-92/B-01706 - Insta lacje w odoci�gowe. Wymagania w  pro jektow aniu. 
• PN-92/B-01707 - Insta lacje kanalizacyjne. Wymagania w  pro jektowaniu. 
• PN-S-02205;1998 - Roboty ziemne 
• PN-B-10736;1999 - Wykopy otw arte dla przewodów  w odoci�gow ych i  kanalizacyjnych. 
• PN-B-10725; 1997 - Wodoci�gi  - Przewody zewn� trzne - Wy magania i  badania. 
• PN-B-10735;1992 - Przew ody kanalizacyjne - Wy magania i  badania przy odbiorze. 

 

3. SPRZ�T 
Roboty zwi�zane z w ykonaniem przył�cza kanalizacji  deszczow ej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji 

mog�  by� w ykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dow olnego sprz� tu  przeznaczonego do w ykonania 
zamierzonych robót. 

Sprz� t powinien by� zgodny z zaleceniami  podanymi w  kartach technologicznych stosowanych 
materia łów . 

Sprz� t w ykorzystyw any przez Wykonaw c�  powinien by� spraw ny technicznie i  spełnia� w ymagania 
techniczne w  zakresie BHP. 

Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  sprz� tu   podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
� rodki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw c�  powinny by� spraw ne technicznie i  spełnia� 

w ymagania techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogow ym. 
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Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
Materia ły do  wbudow ania  nale�y przew ozi� w oryginalnych opakow aniach producenta,  w  taki  sposób, aby 
zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odst�pstwa proponow ane przez Wykonaw c� , powinny by� uzgodnione        
z Zarz�dzaj�cym real izacj�  umow y / In�ynierem w terminie zapew nia j�cym nieprzerwany tok  w ykonaw stwa  
Robót. 

Decyzje o zmianach, wprow adzonych w  czasie w ykonaw stwa, pow inny by� ka�dorazow o potwierdzone 
w pisem  Zarz�dzaj�cym realizacj�  umow y / In�yniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równie� potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i  odst�pstw a od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektow ej nie mog�  pow odow a� 
obni�enia warto�ci  funkcjonalnych i  u�ytkow ych instalacji , a je�eli  dotycz� zamiany materiałów  i  e lementów  
okre�lonych w  Dokumentacji  Pro jektowej na inne, nie mog�  pow odow a� zmnie jszenia trwało�ci  
eksploatacyjnej. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI 

Ogólne w ymagania dotycz�ce kontroli  jako�ci  robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Kontro la robót obejmuje: 
–  stwierdzenie wła�ciwej jako�ci  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodno�ci  sposobu magazynowania z zaleceniami  Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynow ania, 
–  kontrol� prawidłowo�ci przygotow ania powierzchni / podło�a (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 

podło�a) – m.in. pod w zgl�dem rów no�ci, 
–   kontrol� prawidłowo�ci w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
–  oznaczenie rzeczywiste j grubo�ci  powłoki  / podło�a (grubo�� powłoki  winna by� zgodna z w arto�ci�  

podan�  w  Dokumentacji  Pro jektow ej i  zgodna z zaleceniami  Producenta; grubo�� t�  okre�la  si�  jako 
�redni�  arytmetyczn�  z kilku pomiarów  w  miejscach w skazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la  si�  
metodami nieniszcz�cymi  lub n iszcz�cymi  w  sposób zgodny z aprobat�  techniczn�   IBDiM, ITB. 

–  kontrol� popraw no�ci  naprawienia ewentualnych b ł�dów w w ykonanej instalacji , 
–   kontrol� w ykonania warstw y ochronnej, 
 

Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce obmiaru  robót  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

Jednostk�  obmiarow�   jest : 
mb – d la uło�onych rur, 
m3 –  w ykopy, podsypka, 
szt – d la zainstalowanego w yposa�enia, armatury, 
komplet – dla kompletnej instalacji , 
próba – próba szczelno�ci . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne w ymagania dotycz�ce odbioru robót podano w   SST „Wymagania ogólne”. 

Podło�e oraz ka�da nanoszona w arstw a pow inny by� odebrane przez Zarz�dzaj�cego realizacj�  umow y / 
In�yniera.  Przyst�pienie do kole jnych etapów  robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez  
Zarz�dzaj�cego realizacj�  umow y / In�yniera do Dziennika  Budow y. 

Po zako�czeniu prób, przewidzianych d la ró�nych rodzajów  urz�dze�  w yszczególnionych w  odpow iednich 
rozdziałach, nale�y w  ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko�cow ego.   
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Przy  odbiorze  ko�cow ym  nale�y  spraw dzi� : 
- zgodno�� w ykonania z Dokumentacj� Pro jektow� oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotycz�cymi  zmian i  odst�pstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodno�� w ykonania z ninie jsz� SST, a w  przypadku odst�pstw  - uzasadnienie konieczno�ci  odst�pstwa, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Przy odbiorze ko�cow ym nale�y przedstawi� komisji  nast�puj�ce dokumenty: 
- Dokumentacj�  Pro jektow�  z naniesionymi  ew entualnymi  zmianami i uzupełn ieniami  dokonanymi  w  czasie 

budow y, 
- dziennik budow y i  ksi��k�  obmiarów , 
- protokoły w ykonanych prób i  bada� , 
- protokoły w szystkich technicznych odbiorów  cz��ciow ych na roboty „ zanikaj�ce”, 
- protokół  przeprow adzonego badania szczelno�ci  całego przew odu, 
- inw entaryzacja geodezyjna przew odów i obiektów na planach sytuacyjnych w ykonana przez uprawnion�  

jednostk�  geodezyjn� , 
- �wiadectw a jako�ci , w ydane przez dostaw ców urz�dze�  i  materiałów podlegaj�cych odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi. 
Odbiór techniczny ko�cow y obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów  bada�  przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciow ych, 
- aktualno�� Dokumentacji  Pro jektowej - spraw dzenie naniesienia w  dokumentacji  zmian i  uzupełnie� , 
- sprawdzenie prawid łow ego zako�czenia i  w ykonania cało�ci  robót zgodnie z Dokumentacj� Pro jektow�  oraz 

ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku Budow y dotycz�cymi  zmian i odst�pstw  od Dokumentacji  Pro jektow ej. 
 

Wyniki  odbioru technicznego ko�cow ego nale�y u j�� w  protokole. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce podstaw y płatno�ci podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Podstaw a płatno�ci  – według  kontraktu  zaw artego  z  Zamawiaj�cym / Inw estorem. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE.  
10.1.  Polskie  Normy.  

1. Wytyczne  techniczne / bran�owe  - instrukcje  monta�ow e  poszczególnych  Producentów. 
2. PN- EN 1917; 2004   Studzienki włazowe i  niew łazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalow ym i �elbetowe. 
3. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i w yroby pokrew ne. Wła�ciw o�ci  w ymagane w  odniesieniu do w yrobów  

stosow anych w  systemach drenarskich. 
4. PN-EN 7124:2000  Zwie�czenia w łazów , studni  kanalizacyjnych i   wpustów  (lub odpowiadaj�ca norma EN). 
5. PN-93/B-10735  Próba szczelno�ci i przepustowo�ci  (lub odpowiadaj�ca norma EN). 
6. PN-68/B-06050  Warunki  techniczne w ykonania i odbioru robót monta�ow ych. 
7. PN-92/B-10735  Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy odbiorze. 
8. PN-H-74051-00   Włazy kanałowe.  Ogólne  wymagania  i  badania. 
9. PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 
10. PN-H-740511-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
11. PN-88/H-74080/01  Skrzynki  �eliw ne w pustów  deszczow ych. Wymagania i  badania. 
12. PN-88/H-74080/02  Skrzynki �eliw ne w pustów deszczow ych. Klasa A. 
13. PN-88/H-74080/03  Skrzynki  �eliw ne w pustów  deszczow ych. Klasa B 
14. PN-H-74080-04   Skrzynki  �eliwne wpustów  deszczow ych. Klasa C. 
15. PN-H-74086   Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych 
16. PN-92/B-10729  Kanal izacja.  Studzienki kanalizacyjne. 
17. PN-87/B-010700  Sie� kanalizacyjna zew n�trzna.  Obiekty i  e lementy w yposa�enia. 
18. PN-85/B-0100  Wodoci�gi  i  kanalizacje. Urz�dzenia i  sie� zewn�trzna.  Oznaczenia graficzne. 
19. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie w ykonywania i w ymagania przy odbiorze. 
20. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
21. PN-81/B-10725  Wodoci�gi i kanalizacje. Urz�dzenia i  sie�  zew n� trzna.  Oznaczenia graficzne. 
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22. PN-87/B-01060  Sie� w odoci�gow a zew n� trzna. Obiekty i  elementy w yposa�enia. Terminologia. 
23. PN-83/H-02651  Armatura i  ruroci�gi .  � rednice nominalne. 
24. PN-87/M-74024/03 Armatura przemysłow a. Zasuw y klinow e kołnierzow e �eliw ne. Wymagania  i  badania. 
25. PN-83/M-74024/03  Armatura przemysłow a. Zasuw y klinow e kołnierzow e �eliw ne na ci�nienie  nominalne  

1,0 MPa. 
26. PN-85/M-74081  Skrzynki   uliczne  stosow ane  w   insta lacjach  w odnych  i   gazow ych. 
27. PN-B-06712   Kruszyw a  mineralne  do  betonu. 
28. ISO 4435   Rury i  kształ tki  do sieci  drenarskich i  kanalizacyjnych z nieplastyfikow anego PCV.  Wymagania                   

i  badania 
29. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszyw a naturalne do nawierzchni drogow ych.  �wir  i   mieszanka 
30. PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogow ych. 
31. PN-B-12037    Cegła pełna w ypalana z gliny – kanalizacyjna. 
32. PN-B-14501    Zapraw y budowlane zw ykłe. 
33. PN-C-96177    Lepik asfaltow y bez wypełniaczy stosow any na gor�co. 
34. BN-88/6731-08    Cement. Transport i  przechow ywanie. 
35. BN-62/6738-03,04, 07   Beton  hydrotechniczny 
36. BN-86/8971-08    Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi  betonowe i �elbetowe. 
37. PN-S-02205;1998    Drogi  samochodow e.  Roboty ziemne.  Wymagania i  badania. 
 
10.2.    Inne dokumenty 
1. Katalog budownictwa : 

KB4-4.12. 1 .(6)   Studzienki poł�czeniowe  (lipiec 1980). 
KB4-4.12.1.(7)   Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 
KB4-4.12. 1 .(8)   Studzienki spadowe (Upiec 1980). 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki �lepe (lip iec 1980). 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki  �ciekowe do odw odnienia dróg (pa�dziernik 1983). 
KB1-22.2.6.(6)    Kr�gi  betonow e �rednicy 50 cm; w ysoko�ci  30 lub 60 cm. 

2. Kata log pow tarzalnych elementów  drogow ych". „Transprojekt" - Warszaw a, 1979-1982 r. 
3 . Warunki  techniczne w ykonania i  odbioru ruroci�gów z tworzyw  sztucznych.  
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (z  pó�nie jszymi  zmianami). 
5. Rozporz�dzenie  Ministra  In frastruktury  z  dnia 23.06.2003r.  W  spraw ie informacji   dotycz�cej  

bezpiecze�stwa  i   ochrony  zdrow ia  oraz  p lanu bezpiecze�stwa  i   ochrony  zdrow ia  (Dz. U. Nr 12                   
Poz. 1126).. 

6 . Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu tego 2003r w  sprawie bezpiecze�stwa i  hig ieny pracy 
podczas w ykonywania robót budow lanych. 

7. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w   sprawie  bezpiecze�stwa  i   higieny  pracy przy  w ykonyw aniu  robót  
budow lano – monta�ow ych  i   rozbiórkow ych  (Dz. U. Nr 13  Poz. 93). 

8. Rozporz�dzenia min istra Pracy i  poli tyki  Socjalnej z dnia 26 w rze�nia 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów  
bezpiecze�stwa i  h igieny pracy 

9. Rozporz�dzenia ministra gospodarki  z dnia 20 w rze�nia 2001 r. W sprawie bezpiecze�stw a  i higieny pracy 
podczas eksploatacji  maszyn i innych urz�dze�  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  drogow ych. 

10. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i  Poli tyki  Socja lnej z dnia 14 marca 2000 r. w  sprawie bezpiecze�stwa                     
i  hig ieny pracy przy r�cznych pracach transportow ych. 

11. RMPiPS  z  dnia  08.02.1994r.  w   sprawie  w prowadzenia  obowi�zku stosow ania  niektórych  Polskich  
Norm  i   norm  bran�ow ych,  dotycz�cych bezpiecze�stw a  i  hig ieny  pracy  (Dz. U.  Nr  37  Poz. 138). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
E-16.01.00.   INSTALACJE  ELEKTRYCZNE.  ENERGETYCZNE  LINIE  KABLOWE. 
CPV 45231400 1. 
 
1. WST�P.  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem ninie jszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) s�  w ymagania dotycz�ce w ykonania                  
i  odbioru robót zwi�zanych z budow�  kablow ej linii  energetycznej dla potrzeb przedmiotow ej inwestycji 
budow lanej - realizacji  o�wietlenia zew n� trznego do pro jektow anego kompleksu boisk sportow ych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y 
przy zlecaniu i  real izacji  robót w ymienionych w  pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  w   zakresie  
dotycz�cym  przedmiotow ej  inwestycji.   Ustalenia zawarte w  n inie jszej specyfikacji  obejmuj�  w szystkie 
czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu w ykonanie kablowej lin ii  energetycznej. 

SST stanowi  w zór w ymaga�  technicznych i  organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji   i   kontrol i  
jako�ci   Robót  oraz  stanowi   podstaw�, które j spełnienie w arunkuje uzyskanie odpow iednich cech 
eksploatacyjnych.  

Postanowienia zaw arte w  nin ie jszej SST maj�  zastosowanie przy w ykonywaniu i  odbiorze robót 
instalacyjnych, zawiera j�ce postanow ienia w spólne d la w szystkich rodzajów  robót, omawianych                            
w   poszczególnych  specyfikacjach, w  obiektach now ych, a tak�e podczas remontów  lub  adaptacji   tych  
instalacji . 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj�  w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i maj�ce na celu 

realizacj�   zwi�zan�   z  przedmiotow ymi  obiektami   budowlanymi . 
  Do  o�w ietlenia boisk  sportow ych  zaprojektow ano  przył�cze  eNN  z  w olnosto j�cego  zł�cza  

zabezpieczeniow o – pomiarowego  (w edług w arunków  technicznych). 
Przył�cza zaprojektowano z uw zgl�dnieniem istnie j�cego ukształ tow ania terenu, zabudow y urz�dze� 

u licznych, uzbrojenia podziemnego oraz aktualnego zagospodarow ania terenu. 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w  nin ie jszej SST s�  zgodne z definicjami  zaw artymi  w  odpowiednich normach                  
i  w ytycznych oraz okre�leniami  podanymi  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

U�yte  w  ST  wymienione  poni�ej  okre�lenia  nale�y  rozumie�  nast�puj�co : 
1.4.1. Osłona otaczaj�ca- osłona  wokół   kabla, np. rura. 
1.4.2. Napi�cie znamionowe kabla - napi�cie miedzyprzew odow e na które linia kablowa jest 
           zbudowana.  
1.4.3. Odległo�	 pozioma - odległo�� mi�dzy rzutami  prostopadłymi  elementów  na p łaszczyzn�  
           poziom� .  
1 .4.4. Odległo�	 pionowa - odległo�� mi�dzy rzutami  prostopadłymi  elementów  na p łaszczyzn�  
             pionow�. 
1.4.5.  Odległo�	 - najmniejszy odst�p mi�dzy rozpatrywanymi punktami  elementów, np.  odległo�� kabla od  innego 

kabla, od ruroci�gu, itp . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za jako�� w ykonania robót, bezpiecze�stw o w szelkich czynno�ci  na 
terenie budow y, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno��  z Dokumentacj�  Pro jektow�, SST                      
i  poleceniami  Zarz�dzaj�cego  realizacj�   umow y / In�yniera. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  robót  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosow ane do w ykonania robót musz�  by� zgodne z w ymaganiami  ninie jszej SST                      
i  Dokumentacji  Pro jektow ej. 

  Ogólne w ymagania dotycz�ce w yrobów  podano w  ST „Wymagania ogólne". 
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Do  w ykonania robót mog�  by� stosow ane w yroby budowlane spełnia j�ce w arunki okre�lone w : 
–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016 ;                  

z pó�nie jszymi   zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  w yrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);                           

z  pó�nie jszymi   zmianami), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 ;                     

z pó�nie jszymi  zmianami). 
Na Wykonaw cy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji  w yrobu budowlanego w ymaganej  przez  

ww . ustaw y  lub  rozporz�dzenia  w ydane  na  podstaw ie  tych  ustaw . 
Do w ykonywania przedmiotow ego  zakresu  robót dopuszczalne jest stosowanie w ył�cznie materia łów 

zgodnych z Dokumentacj�  Pro jektow� i posiadaj�cych aprobat�  techniczn� / a test do  tego typu  zastosow a�.   
2.2. Wymagania szczegółowe 

Wszelkie stosowane materia ły powinny by� now e, odpowiada� Polskim Normo m oraz posiada� 
dopuszczenie do stosowania w  budow nictwie jak równie� co najmnie j jeden z ni�ej w ymienionych 
dokumentów : 

- a test  B, 
- certyfikat zgodno�ci  z PN, 
- aprobat�  techniczn� , 
- certyfikat zgodno�ci  z UE.  

Materia łami  stosowanymi przy w ykonyw aniu  linii   kablowej  eNN s� m.in. : 
- kabel  elektroenergetyczny z �yłami  miedzianymi  o izo lacji i powłoce polw ini towej  YAKY 4x35 mm2, 
- kabel  elektroenergetyczny z �yłami  miedzianymi  o izo lacji  i  powłoce polwini towej  YKY 5x6 mm2  oraz  

YKY 3x6 mm2, 
- fol ia   kablow a  koloru  niebieskiego, 
- znaczniki   kablowe, 
- betonowe słupki kablowe „K" do oznaczania załomów  na trasie kabla, 
- rury  ochronne / osłonowe, 
- pozostałe  materiały  pomocnicze. 

2.3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  energetycznych  linii  kablowych 
Podczas budow y  l ini i   eNN nale�y przestrzega� za lece�  zaw artych w  uzgodnieniach u�ytkow ników  

uzbrojenia  nad  i   podziemnego  oraz  instytucji  opiniu j�cych  pro jekt. 
W czasie budow y nale�y przestrzega� przepisów  : 

• Dz. U. Nr 75 póz. 690 z 2002 r. z pó�nie jszymi  zmianami - Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki  
Przestrzennej i Budownictw a w  sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiada� budynki  i ich 
usytuow anie 

• Dz. U. Nr 43 póz. 430 z dnia 02.03.1999 r. - Rozporz�dzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskie j                       
w  sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiada� drogi  publiczne i  ich usytuow anie. 

• Dz. U. Nr 47 póz. 401 z dnia 06.02.2003 r. - Rozporz�dzenie Min istra Infrastruktury w  sprawie 
bezpiecze�stwa i  h igieny pracy podczas w ykonyw ania robót budowlanych. 

• Dz. U. Nr  169 póz. 1650 z dnia 26.09.1997 r. - Rozporz�dzenie Ministra Poli tyki  Pracy i  Poli tyki  Socjalnej            
w  sprawie bezpiecze�stwa i  higieny pracy. 

• PN-92/B-01706 - Insta lacje w odoci�gowe. Wymagania w  pro jektow aniu. 
• PN-92/B-01707 - Insta lacje kanalizacyjne. Wymagania w  pro jektowaniu. 
• PN-S-02205;1998 - Roboty ziemne 
• PN-B-10736;1999 - Wykopy otw arte dla przewodów  w odoci�gow ych i  kanalizacyjnych. 
• PN-B-10725; 1997 - Wodoci�gi  - Przewody zewn� trzne - Wy magania i  badania. 
• PN-B-10735;1992 - Przew ody kanalizacyjne - Wy magania i  badania przy odbiorze. 

2.4. Kabel elektroenergetyczny - wymagania techniczne. 
     Nale�y zastosow a� kabel  e lektroenergetyczny spełnia j�cy w ymagania wg PN-93/E-90401: 

z �yłami  miedzianymi  (wg PN-83/E-90150), o izolacji  poliw ini towej lub z pol ie tylenu usieciowanego na 
napi�cie znamionowe 0,6/lkV. Na izolacji przew odu win ien by� widoczny znak „B". 

Nie nale�y dopuszcza� do stosow ania kabli  z uszkodzon�  izolacj�. 
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2.5. Folia kablowa niebieska. 
        Folia  o szeroko�ci  nie mnie jszej ni� 20 cm i  grubo�ci  co najmnie j 0,5 mm.. 
 

3. SPRZ�T 
Roboty zwi�zane z w ykonaniem energetycznej l ini i  kablowej (d la boisk sportow ych) dla  przedmiotowej  

inw estycji   w ykona� r�cznie z w ykorzystaniem  osprz� tu   do  układania  kabl i,  np.  sto jaków   pod  b�bny  
kablow e,  rolki   i tp . (lub  przy u�yciu dow olnego sprz�tu  przeznaczonego do w ykonania zamierzonych robót). 

Sprz� t powinien by� zgodny z zaleceniami  podanymi w  kartach technologicznych stosowanych 
materia łów . 

Sprz� t w ykorzystyw any przez Wykonaw c�  powinien by� spraw ny technicznie i  spełnia� w ymagania 
techniczne w  zakresie BHP. 

Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  sprz� tu   podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
� rodki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw c�  powinny by� spraw ne technicznie i  spełnia� 

w ymagania techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogow ym. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

Materia ły do  wbudow ania  nale�y przew ozi� w oryginalnych opakow aniach producenta,  w  taki  sposób, aby 
zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 

4.1.      Transport  kabla. 
Kabel   przew ozi�  naw ini� ty  na  b�bny.  W czasie transportu, b�bny z kablem nale�y zabezpieczy�, tak aby 
n ie mogły si�  przetacza�.  B�bny z kablem mog�  by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, 
pozw ala j�cym na ich przew iezienie bez powodowania uszkodze�: przerw anie ci�gło�ci  �ył ,  naruszenie 
izolacji   kabla. 

4.2.      Transport folii kablowej, rur osłonowych i słupków oznacznikowych. 
 Folia  (zwin i� ta  w  rolk� ), rury osłonowe i  słupki  oznacznikow e mog�  przew o�one dowolnymi  �rodkami 
transportu. Powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si�   i  uszkodzeniami  w  czasie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w  ST „Wymagania ogólne" (pkt 5). 
Temperatura otoczenia i  kabla przy układaniu nie powinna by� ni�sza ni� 0°C (PN-76/E-05125) lub ni�sza od 
temperatury podanej przez Producenta. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odst�pstwa proponow ane przez Wykonaw c� , powinny by� uzgodnione      
z Zarz�dzaj�cym real izacj�  umow y / In�ynierem w terminie zapew nia j�cym nieprzerwany tok  w ykonaw stwa  
Robót. 

Decyzje o zmianach, wprow adzonych w  czasie w ykonaw stwa, pow inny by� ka�dorazow o potwierdzone 
w pisem  Zarz�dzaj�cym realizacj�  umow y / In�yniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równie� potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i  odst�pstw a od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektow ej nie mog�  pow odow a� 
obni�enia warto�ci  funkcjonalnych i  u�ytkow ych instalacji , a je�eli  dotycz� zamiany materiałów  i  e lementów  
okre�lonych w  Dokumentacji  Pro jektowej na inne, nie mog�  pow odow a� zmnie jszenia trwało�ci  
eksploatacyjnej. 

5.2.      Układanie kabla w rowie kablowym. 
Kabel układa� w rowie kablowym zgodnie  z  w ymaganiami   okre�lonymi  w  N-SEP-E-004: 

- gł�boko�� u ło�enia kabla nie mnie jsza n i� 0 ,7 m,  
- grubo�� podsypki  pod kablem 10 cm,  
- grubo�� warstw y piasku na kablu  10 cm, 
- folia  kablowa  koloru  niebieskiego, 
- odległo��  folii  od  kabla  ≥ 25 cm 
- oznakow anie kabla: znaczniki  winny by� trwałe, rozmieszczone w  odst�pach n ie wi�kszych ni� 10 m. 

Przy układaniu kabla, kabel  mo�na zgina�, przy czym pro mie�  zagi�cia pow inien by� mo�liw ie du�y i  n ie 
mnie jszy ni� 15-krotna zew n� trzna �rednica kabla. 
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Przed zasypaniem kabla winna by� w ykonana inw entaryzacja geodezyjna trasy l ini i  kablowej, przez 
tego geodet� , który w ytyczał  tras�  kabla. 

Trasa uło�onego kabla winna by� oznakowana słupkami kablow ymi z l iter�  „K" umieszczonymi  w  miejscach 
zmiany kierunku kabla. 

5.3.      Układanie kabla w rurach (osłonach otaczaj�cych). 
Kabel układa� w rurach zgodnie z w ymaganiami okre�lonymi  w N-SEP-E-004: 

- gł�boko�� uło�enia kabla nie mniejsza ni� 0 ,7 m (gł�boko�� mierzona od powierzchni ziemi  do zewn�trznej 
powierzchni osłony),  

- zachowa�  falisto��  kabla. 
5.4.      Układanie kabla w słupach o�wietleniowych. 

Kabel  w prowadza� do w n�k słupów  o�w ietleniow ych przez przewidziane w  tym celu, przez Producenta 
słupów , otw ory.   Kabel  w prow adza� w  sposób zapewnia j�cy nienaruszalno�� izolacji  �ył  i  powłoki  kabla.   
Przy słupach winny by� w ykonane zapasy kabla. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1.      Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót. 

Ogólne w ymagania dotycz�ce kontroli  jako�ci  robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Kontro la robót obejmuje: 
–  stwierdzenie wła�ciwej jako�ci  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  sprawdzenie zgodno�ci  sposobu magazynowania z zaleceniami  Producenta materiału, 
–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynow ania, 
–  kontrol� prawidłowo�ci przygotow ania powierzchni / podło�a (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 

podło�a) – m.in. pod w zgl�dem rów no�ci, 
–   kontrol� prawidłowo�ci w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
–  oznaczenie rzeczywiste j grubo�ci  powłoki  / podło�a (grubo�� powłoki  winna by� zgodna z w arto�ci�  

podan�  w  Dokumentacji  Pro jektow ej i  zgodna z zaleceniami  Producenta; grubo�� t�  okre�la  si�  jako 
�redni�  arytmetyczn�  z kilku pomiarów  w  miejscach w skazanych przez In�yniera; grubo�� okre�la  si�  
metodami nieniszcz�cymi  lub n iszcz�cymi  w  sposób zgodny z aprobat�  techniczn�   IBDiM, ITB. 

–  kontrol� popraw no�ci  naprawienia bł�dów w w ykonanej instalacji , 
–   kontrol� w ykonania warstw y ochronnej, 
 

Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 
6.2.      Kontrola w czasie robót. 

Przed zasypaniem kabla winna by� przeprowadzona kontrola na zgodno�� wykonania prac zgodnie z wymogami 
normy N SEP-E-004, w  szczególno�ci  na sposób w ykonania skrzy�ow a�   z innymi  urz�dzeniami  podziemnymi, oraz 
na sposób w ykonania zbli�e� do innych urz�dze� podziemnych.   W czasie robót nale�y sprawdza� : 

- gł�boko�� uło�enia kabla - mierzona od powierzchni  ziemi  do zew n� trznej powierzchni  kabla, 
- falisto�� (kabel  nie mo�e by� napr��ony), 
- oznakowanie kabla: prawidłow o�� opisu znaczników  kablow ych (oznaczenie typu kabla, 
- rok uło�enia kabla, znak u�ytkownika, symbol  linii ) i ich rozmieszczenia na kablu, 
- odległo�ci  poziome i  pionowe od innych urz�dze�  podziemnych (powinny by� wi�ksze od 
- minimalnych podanych w  N SEP-E-004), 
- grubo��  podsypki   piaskowej, 
- grubo�� w arstw y piasku przykrywaj�cej kabel , 
- kolor folii  kablow ej, 
- zapasy kabla przy słupach, 
- oznakowanie trasy linii  kablowej słupkami znacznikow ymi „K". 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce obmiaru  robót  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne” (pkt.7). 

    Zgodnie z Katalogiem Norm Nakładów  Rzeczow ych (KNNR-5) „ Instalacje elektryczne i  sieci zew n� trzne"  
jednostk�   obmiarow�   s�  nakłady  na  1 m układanego kabla. 
Nakłady na uło�enie  1 m kabla w w ykopie obejmuj�  : 
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- ustawienie b�bna na sto jakach, 
- rozwini�cie kabla z b�bna,  
- wło�enie kabla do wykopu, 
- przykrycie kabla foli�, 
- oznaczenie trasy kabla słupkami.  

 

Nakłady na uło�enie  1 m kabla w rurach obejmuj� : 
- ustawienie b�bna na sto jakach, 
- rozwini�cie kabla z b�bna,  
- w ci�gni�cie kabla do rury,  
- przykrycie kabla foli� ,  
- oznaczenie trasy kabla słupkami. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne w ymagania dotycz�ce odbioru robót podano w   SST „Wymagania ogólne”. 

Podło�e oraz ka�da nanoszona w arstw a pow inny by� odebrane przez Zarz�dzaj�cego realizacj�  umow y / 
In�yniera.  Przyst�pienie do kole jnych etapów  robót mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Zarz�dzaj�cego realizacj�  umow y / In�yniera do Dziennika  Budow y. 

Po zako�czeniu prób, przewidzianych d la ró�nych rodzajów  urz�dze�  w yszczególnionych w  odpow iednich 
rozdziałach, nale�y w  ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko�cow ego.   

Przy  odbiorze  ko�cow ym  nale�y  spraw dzi� : 
- zgodno�� w ykonania z Dokumentacj� Pro jektow� oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotycz�cymi  zmian i  odst�pstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodno�� w ykonania z ninie jsz� SST, a w  przypadku odst�pstw  - uzasadnienie konieczno�ci  odst�pstwa, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Przy odbiorze ko�cow ym nale�y przedstawi� komisji  nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacj�  Pro jektow�  z naniesionymi  ew entualnymi  zmianami i uzupełn ieniami  dokonanymi  w  czasie 
budow y, 

- dziennik budow y i  ksi��k�  obmiarów , 
- protokoły w ykonanych prób i  bada� , 
- protokoły odbiorów  cz��ciow ych na roboty „  zanikaj�ce”, 
- �wiadectw a jako�ci , w ydane przez dostaw ców urz�dze�  i  materiałów podlegaj�cych odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi. 

Odbiór techniczny ko�cow y obejmuje: 
- sprawdzenie protokołów  bada�  przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciow ych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji  zmian i uzupełn ie� , 
- sprawdzenie prawid łow ego zako�czenia i  w ykonania cało�ci  robót przewidzianych Dokumentacj� . 

Wyniki  odbioru technicznego ko�cow ego nale�y u j�� w  protokole. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne w ymagania dotycz�ce podstaw y płatno�ci podano w  SST „Wymagania ogólne”. 
Podstaw a płatno�ci  – według  Kontraktu  zawartego  z  Zamawiaj�cym / Inw estorem. 
(Rozl iczenie prac tow arzysz�cych, m.in. inw entaryzacja geodezyjna uło�onej linii  kablowej,  pomiary,  e tc. 
Rozliczenie prac towarzysz�cych wg Warunków  Kontraktu na w ykonanie zadania). 
 

11. PRZEPISY ZWI�ZANE.  
10.1.  Polskie  Normy.  

- Norma SEP: N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  i  budowa". 
- PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne l in ie kablow e. Projektow anie  i  budow a". 
- Katalog Norm Nakładów  Rzeczow ych (KNNR-5) „ Instalacje elektryczne i  sieci zew n� trzne". 
- Dokumentacja  Pro jektowa. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
D-06.11.00.  ROBOTY  PORZ�DKOWE  /  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU. 
 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem nin ie jszej specyfikacji  technicznej (SST) s�  w ymagania dotycz�ce w ykonania  i  odbioru robót 

zwi�zanych z w ykonywaniem robót porz�dkow ych,  porozbiórkow ych  w raz  z  zagospodarowaniem  terenu  
dzia łki   Zamawiaj�cego / Inwestora  d la  potrzeb realizacji   przedmiotowej  inw estycji   budowlanej – budow y boisk 
sportow ych w raz z in frastruktur�  techniczn� . 

Zakres  opisow y  specyfikacji   obejmuje  ca ły  teren  dzia łki   Inw estora  (teren  przedmiotow ej  inw estycji ).  
Ponadto  w   przypadku  wej�cia  na  teren  działek  s�siednich  (w   tym  pasa  drogowego) – tylko  po  uzyskaniu  
zgody  w ła�ciciela / zarz�dcy drogi  – teren  ten  nale�y  uporz�dkowa�  i   doprow adzi�  do  stanu  pierwotnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy 

zlecaniu i realizacji  robót w ymienionych w pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Usta lenia zawarte w  ninie jszej specyfikacji  obejmuj�  w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 

w ykonanie przedmiotowej  inw estycji . 
SST stanowi  w zór w ymaga�  technicznych i  organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji   i   kontroli   

jako�ci  Robót  oraz  stanow i  podstaw� , które j spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�   w szystkie  czynno�ci   umo�liw ia j�ce  i   maj�ce na  celu  

w ykonanie  robót  porz�dkow ych  porozbiórkow ych  w raz z  zagospodarow aniem  terenu  działki   Zamawiaj�cego / 
Inw estora  (oraz  działek  s�siednich – w  zakresie  n iezb�dnym  do  real izacji   przedmiotow ego  zamierzenia  
inw estycyjnego. 

Usta lenia zaw arte w  ninie jszej specyfikacji  dotycz�  zasad  prow adzenia robót  zw i�zanych  z : 
• w ykonaniem  rozbiórki   cz��ci   ogrodzenia, 
• w ykonaniem  rozbiórki   cz��ci   placu, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s�  zgodne z obowi�zuj�cymi , odpowiednimi  polskimi  normami oraz z definicjami  
podanymi  w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w  ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1 .5). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Ogólne w ymagania dotycz�ce robót podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w  ST  „Wymagania 
ogólne” (pkt. 1 .5). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.     Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne w ymagania dotycz�ce materiałów , ich pozyskania i  składowania podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" (pkt 2). 

2.2. Dla zasypywania wykopów  mo�e by� u�yty grunt w ydobyty z tego samego w ykopu, niezamarzni� ty               
i  bez zanieczyszcze�  takich jak ziemia ro�linna, odpadki  materiałów budowlanych,  gruz  i tp. 

 

3. SPRZ�T. 
3.1. Do  robót  porz�dkowych  porozbiórkowych  mo�e  by�  u�yty  dow olny  sprz� t.  Sprz� t 

w ykorzystyw any przez Wykonaw c�  powinien by� spraw ny technicznie i  spełnia� w ymagania techniczne                           
w  zakresie BHP. 

Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  sprz� tu   podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 
3.2. Wykonaw ca  jest  zobowi�zany  do  u�ywania  jedynie  takiego  sprz�tu ,  który  n ie  spowoduje  

n iekorzystnego  w pływ u  na  jako��  w ykonywanych  robót,  zarówno  w   mie jscu  tych  robót,  jak  rów nie�  przy  
w ykonywaniu  czynno�ci  pomocniczych  oraz  w   czasie  transportu,  za ładunku  i  w yładunku  materiałów ,  
sprz� tu   itp .  
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4. TRANSPORT 
� rodki  transportu w ykorzystyw ane przez Wykonaw c�  powinny by� spraw ne technicznie i  spełnia� 

w ymagania techniczne w  zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogow ym. 
Ogólne  w ymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w   SST  „Wymagania  ogólne”. 

Materia ły do  w budowania nale�y przewozi� w oryginalnych opakowaniach producenta,  w taki  sposób, aby 
zabezpieczy� opakow ania przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

Wszelkie uzasadnione zmiany i  odst�pstwa proponow ane przez Wykonaw c� , powinny by� uzgodnione                 
z Zarz�dzaj�cym real izacj�  umow y / In�ynierem w terminie zapew nia j�cym nieprzerwany tok  w ykonaw stwa  
Robót. 

Decyzje o zmianach, wprow adzonych w  czasie w ykonaw stwa, pow inny by� ka�dorazow o potwierdzone 
w pisem  Zarz�dzaj�cym realizacj�  umow y / In�yniera do dziennika budow y, a w  przypadkach uznanych przez 
n iego za konieczne - równie� potwierdzone przez Autora Projektu. 

Wszelkie zmiany i  odst�pstw a od zatwierdzonej Dokumentacji  Pro jektow ej nie mog�  pow odow a� 
obni�enia warto�ci  funkcjonalnych i  u�ytkow ych, a je�eli  dotycz�  zamiany materiałów  i  e lementów  
okre�lonych w  Dokumentacji  Pro jektowej na inne, nie mog�  pow odow a� zmnie jszenia trwało�ci  
eksploatacyjnej. 
5.2. Roboty – wymagania  ogólne 
Roboty prow adzi� zgodnie z  : 
• ROZPORZ	DZENIEM  M IN ISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)                   

w  sprawie bezpiecze�stwa i  higieny pracy podczas w ykonyw ania robót budowlanych. 
5.3.  Roboty - wymagania 

(1) Gruz  z  rozbiórki   odwie��  w   mie jsce  jego  składow ania  w skazane  przez  Zarz�dzaj�cego  
realizacj�   umow y / In�yniera  lub  Zamawiaj�cego / Inwestora  na  odległo��  do  9 km. 

(2) Koszt  utylizacji   gruzu  z  rozbiórki   ponosi   Wykonaw ca. 
(3) Pow stały po rozbiórce w ykop nale�y zasypa� gruntem piaszczystym zag�szczanym w arstw ami  

(lub  gruntem  n iezamarzni� tym,  w olnym  od  jakichkolw iek  zanieczyszcze� ).  Wierzchni�   
w arstw�   grubo�ci  0,2 m  zasypa� gruntem  rodzimy m.   Koszty  gruntu  potrzebnego  do  zasypki   
(w raz  z  jego  dow ozem  i   w budowaniem)  ponosi   Wykonaw ca. 

5.4.   Zasypki  
Wykonaw ca mo�e przyst�pi� do zasypywania w ykopów   porozbiórkow ych po uzyskaniu zezw olenia 
Zarz�dzaj�cego  realizacj�   umow y / In�yniera, co powinno by� potwierdzone w pisem do dziennika 
budow y. 

5.4.1.  Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie w ykopów  powinno by� w ykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzianych w  nim 

robót. 
 (2) Przed rozpocz�ciem zasypyw ania dno w ykopu pow inno by� oczyszczone z odpadków  materiałów 

budow lanych i  �mieci . 
 (3) Układanie i  zag�szczanie gruntów  powinno by� w ykonane w arstw ami  o  grubo�ci : 

0 ,25 m – przy stosow aniu ubi jaków  r�cznych, 
0,50–1,00 m – przy ubi janiu ubi jakami  obrotow o-udarow ymi (�abami) lub ci��kimi  tarczami , 
0,40 m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami  wibracyjnymi , 

(4) Wska�nik zag�szczenia n ie mnie jszy n i� Js = 0,95 w g próby normalnej Proctora. 
 
6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT. 

Ogólne zasady kontrol i jako�ci  robót   podano w  SST„Wymagania ogólne" (pkt 6)  oraz w  ST „Wymagania 
ogólne”.    

Kontro la  jako�ci  obejmuje: 
–  stwierdzenie wła�ciwej jako�ci  materiału na podstawie atestu Producenta, 
–  kontrol� prawidłowo�ci przygotow ania powierzchni / podło�a (w izualna ocena przygotowania powierzchni   / 
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podło�a) – m.in. pod w zgl�dem rów no�ci, 
–   kontrol� prawidłowo�ci w ykonania przedmiotow ych robót  (m.in. wizualna ocena w ykonania robót) 
Wy magania  dla  robót  podano  w   punktach  5.1. do  5.4. 
Ocena poszczególnych etapów  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budow y. 

 

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).  
Ilo�� robót okre�la  si� na podstawie Dokumentacji  Pro jektow ej 

7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostkami   obmiarow ymi  s�  :  [kpl ] - cało��  terenu  działki   Zamawiaj�cego – Inw estora  po  rozbiórce  
poszczególnych  obiektów   (w raz  z  terenem  bezpo�rednio  przyległym) d la  potrzeb  w ykonania  
przedmiotowej  inw estycji . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania  ogólne” (pkt 8). 
Roboty uznaje si�  za w ykonane zgodnie z dokumentacj�  pro jektow�, ST i  w ymaganiami  Zarz�dzaj�cego 
realizacj�  umow y / In�yniera, je�eli  w szystkie pomiary i  badania z zachowaniem to lerancji   w edług  pkt 6  dały  
w yniki   pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Wszystkie roboty obj� te przedmiotow�  specyfikacj�  podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
Zasady ich odbioru s�  okre�lone w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

Przy  odbiorze  ko�cow ym  nale�y  spraw dzi� : 
- zgodno�� w ykonania z Dokumentacj�  Pro jektow�  oraz z ew entualnymi  zapisami  w  dzienniku budow y 

dotycz�cymi  zmian i  odst�pstw   od  w /w   Dokumentacji , 
- zgodno�� w ykonania z nin ie jsz�  SST, a w  przypadku odst�pstw  - uzasadnienie konieczno�ci  odst�pstw a, 

w prowadzonego do dziennika budow y i  potwierdzonego przez Zarz�dzaj�cego realizacj� umow y / In�yniera. 
Wyniki  odbioru technicznego ko�cow ego nale�y u j�� w  protokole. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw y płatno�ci  podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  (pkt 9). 
Podstaw a płatno�ci  – według  Kontraktu  zawartego  z  Zamawiaj�cym / Inw estorem. 

 
10. PRZEPISY  ZWI�ZANE 

10.1. Przepisy  zwi�zane : 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział  i  opis gruntów . 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawow a, symbole li terow e  

i  jednostki  miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie w ska�nika zag�szczenia gruntów . 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA        D-09.01.01.  ZIELE� 
CPV 45112710-5 
 

1. WST�P. 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem ninie jszej specyfikacji  technicznej (SST) s�  w ymagania dotycz�ce w ykonania  i  odbioru robót 

zwi�zanych z w ykonaniem  traw ników  przy pro jektow anych boiskach  oraz zachowanie szczególnej ostro�no�ci 
przy w ykonyw aniu robot budowlanych prow adzonych w  s�siedztwie istnie j�cych drzew. 

Zakres  opisow y  specyfikacji   obejmuje  ca ły  teren  dzia łki   Inw estora  (teren  przedmiotow ej  inw estycji ).  
Ponadto  w   przypadku  wej�cia  na  teren  działek  s�siednich  (w   tym  pasa  drogowego) – tylko  po  uzyskaniu  
zgody  w ła�ciciela / zarz�dcy drogi  – teren  ten  nale�y  uporz�dkowa�  i   doprow adzi�  do  stanu  pierwotnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółow a specyfikacja techniczna (SST) jest stosow ana jako dokument przetargow y i  kontraktow y przy 

zlecaniu i realizacji  robót w ymienionych w pkt. 1 .1. ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Usta lenia zawarte w  ninie jszej specyfikacji  obejmuj�  w szystkie czynno�ci  umo�l iwia j�ce i  maj�ce na celu 

w ykonanie przedmiotowej  inw estycji . 
SST stanowi  w zór w ymaga�  technicznych i  organizacyjnych, dotycz�cych  procesu  realizacji   i   kontroli   

jako�ci  Robót  oraz  stanow i  podstaw� , które j spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�   w szystkie  czynno�ci   umo�liw ia j�ce  i   maj�ce na  celu  

w ykonanie  traw ników  dyw anow ych z siewem– w  zakresie  niezb�dnym  do  realizacji   przedmiotowego  
zamierzenia  inw estycyjnego. 

Nasadzenia i  traw nik przewidziano w okół  przedmiotow ych boisk sportow ych / bie�ni  do skoku w  dal  (zgodnie 
z  Dokumentacj�  Pro jektow�   /  Przedmiarem robót). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s�  zgodne z obowi�zuj�cymi , odpowiednimi  polskimi  normami oraz z definicjami  
podanymi  w  ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  (pkt 1.4) oraz w  ST  „Wymagania ogólne” (pkt. 1 .5). 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca w ła�ciwo�ci  zapew nia j�ce ro�linom prawidłow y rozwój. 
1.4.2. Materiał ro�linny - sadzonki drzew , krzewów, kw iatów jednorocznych i  wielo letnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - u formow ana przez szkółkowanie bryła ziemi  z przerasta j�cymi  j�  korzeniami  ro�liny. 
1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawow e s�  zgodne z obowi�zuj�cymi , odpowiednimi  polskimi  normami                         

i  z defin icjami  podanymi w  ST   „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Ogólne w ymagania dotycz�ce robót podano w  SST „Wymagania ogólne" (pkt 1.5) oraz w  ST  „Wymagania 
ogólne” (pkt. 1 .5). 
 

2. MATERIAŁY 
        2.1.             Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne w ymagania dotycz�ce materiałów , ich pozyskiw ania i  składowania, podano w  ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
         2.2.             Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w  zale�no�ci  od mie jsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce charakterystyki : 
− ziemia rodzima - powinna by� zd j� ta  przed rozpocz�ciem robót budowlanych i  zmagazynow ana w  pryzmach 

n ie przekraczaj�cych 2 m w ysoko�ci , 
− ziemia pozyskana w  innym miejscu i dostarczona na plac budow y - nie mo�e by� zagruzow ana, przero�ni� ta  

korzeniami , zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
         2.3.             Ziemia kompostowa 
 Do naw o�enia gleby mog�  by� stosowane komposty, pow sta j�ce w  w yniku rozkładu ró�nych odpadków 
ro�linnych i  zwierz�cych (np. torfu, fekaliów, kory drzew nej, chw astów , plewów ), przy kompostow aniu ich na 
otwartym powietrzu w  pryzmach, w  sposób i  w  warunkach zapewnia j�cych utrzymanie w ymaganych cech                       
i  w ska�ników  jako�ci kompostu. 
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 Kompost fekaliowo-torfow y - w yrób uzyskuje si�  przez kompostow anie torfu z fekaliami  i  �ciekami  
bytow ymi z osadników , z osiedli  mieszkaniow ych. 
 Kompost fekalowo-torfow y powinien odpowiada� w ymaganiom BN-73/0522-01 [5], a  torf u�yty jako 
komponent do w yrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzew nej - w yrób uzyskuje si�  przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem                   
i  osadami z oczyszczaln i  �cieków  pocelulozow ych, przez okres około 3-ch miesi�cy. Kompost z kory sosnowej 
mo�e by� stosow any jako nawóz organiczny przy przygotow aniu gleby pod zie le� w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z gleb� . 
                2..4.           Nasiona traw 
 Nasiona traw  najcz��cie j w yst�puj�  w  postaci  gotow ych mieszanek z nasion ró�nych gatunków . Gotow a 
mieszanka traw  powinna mie� oznaczony procentow y skład gatunkow y, klas� , numer normy wg które j została 
w yprodukowana, zdolno�� kiełkowania  
              2,5.              Nawozy mineralne 
 Naw ozy mineralne powinny by� w  opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zaw arto�� azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Naw ozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i  zbryleniem w  czasie transportu                    
i  przechow yw ania. 
 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne w ymagania dotycz�ce sprz�tu  podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni   

 Wykonaw ca przyst�puj�cy do w ykonania zieleni  drogowej powinien w ykaza� si�  mo�l iw o�ci�  korzystania 
z nast�puj�cego sprz� tu : 
− glebogryzarek, pługów , kul tyw atorów , bron do upraw y gleby, 
− w ału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania traw ników, 
− kosiarki  mechanicznej do piel�gnacji  traw ników . 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne w ymagania dotycz�ce transportu podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
  

5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady w ykonania robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Uwaga! Roboty prowadzone w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cych drzew nale�y 

przeprowadza	 r�cznie. Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na korzenie drzew oraz gał�zie. 
W razie uszkodzenia systemu korzeniowego drzewa nale�y zabezpieczy	 uszkodzon� cz��	 

poprzez u�ycie odpowiednich preparatów chemicznych oraz osłoni�cie i zabezpieczenie. 
5.2. Trawniki 

Proponuje si�   w ykonanie trawników  z siewu, mieszank� traw  odpornych na intensyw ne u�ytkow anie.  
Przygotowanie mieszanki  

       Stosow anie mieszanek traw  w ynika z konieczno�ci  uzupełnienia braków  pewnych cech jednego gatunku 
przez wprow adzenie innego, �aden bow iem ze znanych gatunków  traw  nie ma w szystkich cech, które mog�  
zapewni� trwało�ci  i  w ła�ciw y w ygl�d.  Usta la j�c liczb�  nasion przypadaj�cych na jednostk�  pow ierzchni  przyjmuje  
si� , �e na jedno nasienie  powinna przypada� powierzchnia 1 cm2. 
Zakłada si�  i� teren trawiasty b�dzie u�ytkowany w  sposób intensywny i  dlatego spełn ia� powinien najw y�sze 
normy w ysiewu. 
       Wysiewana l iczba nasion powinna by� wi�ksza od ustalonej teoretycznie poniew a� nie w szystkie nasiona 
zdolne s�  do kiełkow ania oraz dlatego �e w �ród nich mog� znajdow a� si�  zanieczyszczenia . 

Pora siewu   
       Przed przyst�pieniem do siania nale�y na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie�� odpow iedni�  i lo�� ziemi  
urodzajnej (około 10 cm) w cze�nie j zabezpieczonej przed rozpocz�ciem prac budowlanych.  Sprzyja j�ce w arunki  
do w ysiew ania nasion traw  w yst�puj�  w  okresie pó�no letnim lub w czesnoletnim.  
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Ka�da inna pora mo�e w pływ a� negatywnie z ró�nych w zgl�dów  a przede w szystkim kl imatycznych. 
Kiedy trawa osi�gnie w ysoko�� 4cm nale�y powierzchni�  traw nika uw ałowa� lekkim w ałem, którego celem 
pow inno by� w yrównanie g leby po podlew aniu w  czasie którego pow stały n ierów no�ci. Nale�y w ykona� t� 
czynno�� na glebie wilgotnej.  Po  3 dniach po w ałowaniu w ykonujemy pierw sze ci�cie, skracaj�c ko�ce l i�ci na 
d ługo�� 2  cm.  Celem tak w czesnego koszenia jest spowodowanie do  rozkrzewiania si�  traw .  Pozostałe terminy 
koszenia powinny odbywa� si�  regularnie kiedy w ysoko�� traw y przekracza 8 cm. 
 

5.3. Piel�gnacja w pierwszy roku   
Piel�gnacja trawników w  pierw szym roku polega na uwałow aniu lekkim w ałem powierzchni  traw nika, gdy 

w ysoko�� traw y osi�gnie 5-8 cm w ysoko�ci .   
Celem tego wałow ania jest w yrów nanie powierzchni  gleby, na które j najcz��cie j pow sta j� niewie lkie 

n ierów no�ci .  Wałowanie to nale�y przeprowadza�, kiedy gleba jest umiarkow anie w ilgotna (plastyczna).                   
Po 2-3 dniach od wałow ania nale�y w ykona� pierw sze koszenie skracaj�c tylko ko�ce li�ci  o 1,5- 2cm. Do tego 
celu nale�y u�yw a� kosiarek b�bnow ych o bardzo ostrych no�ach.  Koszenie powinno by� regularne, (gdy traw a 
osi�gnie 8 cm w ysoko�ci ).  

Pojawia j�ce si� na traw niku chwasty trw ałe w  pierw szym okresie nale�y usuwa� r�cznie. Stałe koszenie 
w  znacznym stopniu osłabia ich w zrost. Po 3 miesi�cach w zrostu traw  bardzo korzystne jest rozsianie na 
pow ierzchni  trawnika torfu w  ilo�ci  2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo�� �ció łki  ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w 
okresie suszy le tn ie j i  przyczynia si�  do lepszego krzewienia si�  traw  i  w ytw arzania rozłogów.  

Po ka�dym koszeniu pozosta je na powierzchni  trawnika mnie jsza lub wi�ksza ilo�� traw y skoszonej. 
Nale�y j�  zebra�, poniew a� powoduje ona z�ółkni�cie traw nika i  mo�e by� przyczyn�  gnicia li�ci . 

Pami� ta� nale�y rów nie� o  aeracji . 
 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontro li  jako�ci  robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za w ykonane zgodnie z dokumentacj�  pro jektow�, SST i  w ymaganiami  In�yniera, je�el i 
w szystkie pomiary i  badania z zachow aniem to lerancji  w g pkt 6 dały w yniki  pozytyw ne. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw y płatno�ci  podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY  ZWI�ZANE 
1. PN-G-98011 Torf ro lniczy 
2. PN-R-67022 Materia ł szkółkarski . Ozdobne drzewa i  krzew y iglaste 
3. PN-R-67023 Materia ł szkółkarski . Ozdobne drzewa i  krzew y l i�ciaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulw y, kł�cza i korzenie bulwiaste ro�lin  ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekal iow o-torfow y 
6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i  dw uletnie. 
 
 

 


