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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.00.00.00.  

  WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót drogowych dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem 
przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako załącznik do dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  ( art. 17.1. ). 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  
specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:                                   

             D.00.00.00.  Wymagania ogólne                                                                      
oraz roboty:  

             D.01.00.00. Roboty przygotowawcze 

             D.01.01.01. Odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych                                 16                                
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzaków                         20 

  D.01.02.04. Rozbiórka  elementów  dróg                      103 
              D.02.00.00.    Roboty ziemne 
             D.02.00.01.    Roboty ziemne. Wymagania ogólne                                                    21 
             D.02.01.01.       Wykonanie  wykopów  w  gruntach  I-V  kat.                                       28 
             D.02.03.01. Wykonanie  nasypów                                                                           30 
             D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego 
             D.03.02.01. Kanalizacja  deszczowa                                                                      35 
             D.04.00.00. Podbudowy 

D.04.01.01. Koryto  wraz  z   profilowaniem i  zagęszcz.                                        50 
D.04.03.01.       Oczyszczenie i skropienie w konstr.                                                    53 
D.04.04.00.    Podbudowa  z kruszyw. Wymagania ogólne                                      56 
D.04.04.02.    Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. Mechan.                           64 

 
             D.05.00.00. Nawierzchnie 
             D.05.03.23a.    Nawierzchnia z kostki betonowej                                                         66 
             
             D.06.00.00.       Roboty wyko ńczeniowe 
             D.06.01.01.       Plantowanie i obsianie trawą                                                                75     
             

D.07.00.00        Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 
             D.07.02.01.       Oznakowanie pionowe                                                                         76                                  
             D.08.00.00. Elementy ulic 
             D.08.01.01.    KrawęŜniki                                                                                            79 
             D.08.02.02.    Chodniki z  brukowej kostki  betonowej                                               83    
             D.08.03.01.    Betonowe obrzeŜa chodnikowe                                                           86 

D.08.04.01.       Zjazdy do bram                                                                                    89                                     
D.08.05.02.       Ściek klinkierowy                                                                                  92          
                  

             D.10.00.00.       Mur oporowy 
             D.10.01.01.       Mur oporowy                                                                                        95 
              M.19.01.03         Bariery na obiektach mostowych                                                      98 
             M.12.00.01        Zbrojenie                                                                                         105 
             M.13.01.03        Beton                                                                                               110 
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 1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy zrozumieć następująco: 
/1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiącym całość techniczno 

- uŜytkową /drogę/ albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny /obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł/. 

/2/ Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

/3/  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

/4/ Droga tymczasowa /montaŜowa/ - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

/5/ Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innych korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 

/6/  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
/7/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
/8/ Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami pasami awaryjnymi i pasami 

dzielącymi jezdnie. 
/9/  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
/10/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
/11/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
/12/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
/13/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
/14/ Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera. 

/15/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez InŜyniera. 

/16/ Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa -dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnej, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząsteczek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

/17/  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

/18/  PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przyjęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

/19/  Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

/20/ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

/21/ Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne    z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych  („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia  i odbioru 
ostatecznego robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach     i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami     
            toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.6. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały   i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
InŜyniera). 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były            w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane    z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów     i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.5.10. Przekazanie  terenu  budowy 
Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi wymaganymi  
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.11. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od InŜyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze projektów technicznych na 
roboty objęte kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się w okresie przygotowywania 
ofert do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  Projektowej   
przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 
4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.12. Zgodno ść Robót z Dokumentacja Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całości dokumentacji. 
W   przypadku   rozbieŜności   w  ustaleniach   poszczególnych   dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność waŜności; 

1) S- Specyfikacje Techniczne 
2) Dokumentacja Projektowa 



7 

 

 
 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i 
ST. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST  w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
Programie Zapewnienia Jakości ( PZJ ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera,  w terminie przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji    i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jako ści ( PZJ )  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- przyjęte zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ( bhp ),  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium         

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  
            badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków     i zastosowanych  korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
           wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być   z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 
 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
b) spełniają wymogi ST 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Ślepym  Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
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obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m sześć. jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym .stanie, w całym 
okresie trwania robót 

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca wskaŜe urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Zapewni w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm stwierdzonych przez 
InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych   powierzchni   lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  



14 

 

 
 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje inŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni ud daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.5. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykorzystania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektowa i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia l zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  
8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, .skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji  przedmiaru. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  
  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, obsługujące na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę, za dane pozycje w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60  z późniejszymi 

zmianami). 
 
4.          Rozporządzenie Min. Transp. i Gosp. z 2 marca 1999 (Dz.U.Nr 43 poz. 430). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D.01.01.01.        ODTWORZENIE  TRASY 
                          I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych oraz tras uzbrojenia 
podziemnego i lokalizacji urządzeń naziemnych dla zadania dotyczącego wykonania i odbioru robót 
drogowych dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 4 91 
od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie punktów  wysokościowych dla:  
  - części drogowej  
 
      - budowa  ci ągu pieszo-rowerowego  przyjezdniowego,  jednostronn ego  z  kostki         
        brukowej szarej szer. 1,5 m i szer. 2,0 m k oloru czerwonego od km 8+882.90  
        do km 7+105.10 
      - budowa  zjazdów  na  posesj ę   
      - kraw ęŜnik betonowy 20*30 na ławie betonowej z oporem z be tonu C12/15   
        światło kraw ęŜnika 12 cm.  
      - wzdłu Ŝ kraw ędzi jezdni na całym odcinku ściek przy kraw ęŜnikowy z klinkieru drogowego 
      - budowa muru oporowego na długo ści 100 m i 165 m. 
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      - budowa kanału deszczowego, oraz wpustów uli cznych z przykanalikami. 
                               
 -roboczych punktów wysokościowych 
 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
- sprawdzenie i wyznaczenie tras kanałów, kabli i rurociągów 
- wyznaczenie lokalizacji urządzeń naziemnych.  
1.4.  Określenia podstawowe    
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania trasy , punkty kierunkowe oraz  
         początkowy i  końcowy punkt trasy. 
 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
          dokumentacją techniczną. 

           
Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych  
punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
       - paliki drewniane o średnicy 15 - 20 cm i długości 1,5 - 1,7 m oraz o  
         średnicy 5 - 8 cm   i długości 0,5 m, 
       - słupki betonowe 

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni ). 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty  związane  ze  stabilizacją i  oznaczeniem  głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym , przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, 
łaty, taśmy stalowe). 
 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.  TRANSPORT  
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne  warunki  wykonania  robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.      
 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
 i uprawnienia. 
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien poinformować o tym 
InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów osi 
Tyczenie osi drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci  
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez InŜyniera. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Odległość pomiędzy wytyczeniami osi trasy co 50 m. 
 
5.3.Wyznaczanie roboczych punktów wysoko ściowych 
Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczać co około 250 m. 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić 
z dokładnością do 0,5 cm . 
5.4.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
a)wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót 
ziemnych) 
 
b)wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych). 
 
PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i 
wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku 
nasypów o wysokości ponad 1 m oraz wykopów głębszych niŜ 1 m. Odległość między palikami 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
5.4. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. 
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Powykonawcze prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK . Nowe lokalizacje naleŜy nanieść na mapę zasadniczą i przekazać do właściwego Ośrodka 
Geodezyjno-Kartograficznego. 
Wszelkie ew. odstępstwa od dostarczonej dokumentacji powinny być udokumentowane odpowiednimi 
uzgodnieniami i wpisami w dzienniku budowy. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem  (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 
6.2.Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad : 
 
a) oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej co 100 m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 
miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
   
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wyniesionej  
i  zastabilizowanej trasy. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie  następuje  na  
podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które  
Wykonawca  przedkłada  InŜynierowi. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano  w   ST  D.00.00.00. 
Zgodnie z  Dokumentacją  Projektową  roboty  związane  z  wyznaczeniem  osi  trasy  i  punktów  
wysokościowych  obejmują: 
     - roboty  pomiarowe  przy   budowie układu drogowego 
     - roboty  pomiarowe przy  budowie  odwodnienia, co i oświetlenia 
     - wykonanie geodezyjnej dokumentacji po wykonawczej. 
 
Cena  wykonania  robót  obejmuje: 
     - sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów   
         wysokościowych, 
     - uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 
     - wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem   
      dodatkowych   przekrojów, 
     - wykonanie  pomiarów  bieŜących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z    
       Dokumentacja    Projektową. 
     - wykonanie geodezyjnej dokumentacji po wykonawczej i przekazanie do Ośrodka   
       Geodezyjno-Kartograficznego.. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  i 
Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D.01.02.01.            USUNIĘCIE  DRZEW I KRZAKÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Zakres robót został 
określony w inwentaryzacji drzew stanowiącej załącznik do dokumentacji technicznej. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
  

       3.SPRZĘT 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 Roboty  związane  z usunięciem drzew i krzewów będą wykonywane mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnie technicznym sprzętem: 
 
a) piła motorowa łańcuchowa 
b) spycharka gąsienicowa 
c) koparka chwytakowa 
d) podnośnik widłowy 
e) ciągnik z przyczepą dłuŜycową 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
 DłuŜyca, wykarczowane pnie, oraz gałęzie transportowane będą dowolnymi środkami 
transportu samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami ). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót 
 Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
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5.2.1.Lokalizację krzewów przewidzianych do wycięcia określa dokumentacja   
        techniczna. Realizację robót wykonać sprzętem wymienionym w pkt 3. 
 
 5.2.2.Transport wraz z wskazaniem jego miejsca określi Inwestor środkami będącymi w dyspozycji 
Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontroli podlega w szczególno ści zgodno ść wykonanych robót z Dokumentacj ą 
Projektow ą: 
 
- lokalizacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 
- karczowanie terenu z pozostałości, 
- wskaźnik  zagęszczenia nasypu dołu po usunięciu pnia, korzeni wg normy PN-62/S-04011 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru robót jest powierzchnia krzewów wg  Dokumentacji Projektowej i pomiaru 
w terenie. 
 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano  w   ST  D.00.00.00. 
Płatność za usunięcie drzew i krzewów naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w 
oparciu o dane z pomiarów. 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy: 
- wyciąć drzewa, krzewy i wykarczować 
- wykarczować pnie, korzenie  
- wywóz karpiny i gałęzi 
 
 Cena robót obejmuje prace wymienione w pkt 1.3. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.   PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2.   PN-62/S-04011   Drogi Samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia  
                                  gruntu. 
3.   BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D.02.00.01.   ROBOTY  ZIEMNE-   WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych dla zadania  ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem 
przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i przebudowy  drogi i obejmują: 
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-            wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
- budowę nasypów drogowych, 
zasypkę wykopów 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. Nasyp niski  - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.3.2. Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.3.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granic. od 1 do 3 m. 
1.3.4. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan  
          zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
                                                 Is= ρρρρd/ρρρρds 
          gdzie: 
ρρρρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρρρρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy      wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 , (Mg/m3). 
1.3.7. Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
                                                U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY - GRUNTY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Podział gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 
materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia dla gruntów występujących w 
rejonie projektowanej inwestycji ( na podstawie dokumentacji geotechnicznej ). 
 
 
Tabela nr 1 - Podział gruntów i innych materiałów n a kategorie 
 
 
Kat

ego

ria 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 

 
Średnia 

gęstość w 
stanie 

naturalnym 
kN/m3     t/m3 

 
Narzędzia 
i materiał 

do 
odspojenia 

gruntu 

 
Pierw, obj. w 

% po 
odspojeniu, 
spulchnieniu 
Przeciętnie 

 1                         2   3    4       5         6 
   
  1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

 15,7  
11,8    
9,8  

 11,8  

   1,6 
   1,2 
   1,0 
   1,2 

 
szufle 
i łopaty 

    5 ¸ 15 
    5 ¸ 15 
  20 ¸ 30  
    5 ¸ 15 

 
 
 
  2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grub. do 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 

 16,7 
  17,7 
  12,7 
 10,8 

 
  16,7 
  16,7  

   1,7 
 
   1,8 
 
   1,3 
   1,1 
 

 
 

łopaty, 
niekiedy 

motyki lub 
oskardy 

  15 ¸ 25 
 
  15 ¸ 25 
  
 15 ¸ 25 
  20 ¸ 30 
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tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

   1,7 
   1,7 

  15 ¸ 25 
  15 ¸ 25  

 
 
 
 
 
  3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami gr. ponad 30 mm 
Torf z korzeniami gr. ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna. 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleŜałe 
 

  
18,6 
 13,7 
 13,7 

 
 18,6 

 
 17,7 

   
19,6 
 17,7 
 19,6  
17,7 
19,6  

  
  1,9 
  1,4 
  1,4 
 
  1,9 
 
  1,8 
  2,0 
  1,8 
  2,0 
  1,8 
  2,0 

 
 
 

łopaty       i 
oskardy 

z częściow. 
uŜyciem 
drągów 

stalowych 

 
  20 ¸ 30 
  20 ¸ 30 
  20 ¸ 30 
 
  20 ¸ 30 
 
  20 ¸ 30 
 
  20 ¸ 30 
  20 ¸ 30 
  20 ¸ 30 

 
 
 
 
  4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 2 kg, 
stanowiąc. 
do10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i 
zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 
% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 
kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wym. do 90 mm lub 
głazami o masie do 10 kg 

 18,6 
 
 

  19,6 
  20,6 

 
 20,6 
  16,7 
 19,6 

 
 19,6 

  1,9 
 
 
 
  2,0 
 
  2,1 
 
  2,1 
 
  1,7 
  2,0 

 
 

łopaty przy 
stałym 
uŜyciu 

oskardów  i 
drągów 

stalowych 
częściowo 
kliny         i 

młoty 

25 ¸ 35 
 
 
 

25 ¸ 35 
 

25 ¸ 35 
 

25 ¸ 35 
 

25 ¸ 35 
25 ¸ 35 

*) PowyŜsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów, przed ich 
zagęszczeniem oraz objętości i ilości środków transportowych. 

    
 
Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści wg PN-S-02205 [4] 
 

Lp . 
Wyszczególn
. 
właściwo ści 

 
Jedn.  

 

Grupy gruntów  

Niewysadzinowe W ątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty 
Ŝwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
ŜuŜel 
nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz gliniasty 
Ŝwir gliniasty 
pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
£ 0,075 mm 
£ 0,02   mm 

 
% 

 
 
< 15 
< 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
³ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
 



24 

 

 
 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów do zasypywania  w ykopów pod budow ę  uzbrojenia  
podziemnego 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem InŜyniera. 
 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D.02.03.01,  pkt 2, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację InŜyniera. 
Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy uŜyciu potrzebnej ilości maszyn odpowiedniej 
wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
 
InŜynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
 
Szczegółowe wymagania dla sprzętu określają ST dla określonych rodzajów robót. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymag. ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ ± 10 cm . RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1 cm i -3 cm . 
 
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie  w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile   w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości rob. podano w ST D.00.00.00 „Wymag. ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 ST 
D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 1. 
 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
          Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej  
          o więcej niŜ ± 10 cm . 
 
Tablica 1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 
L.p. 
 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 50 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 50 m na łukach o promieniu  R ≥ 
100 m, co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

2. Pomiar szerokości dna rowów 

3. Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4. Pomiar pochylenia skarp 

5. Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6. Pomiar równości skarp 

7. 
Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8. Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ na kaŜde 100 m3 nasypu 

 
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych  
           projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm . 
 
6.3.4. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej  
           niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równość korony korpusu 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie  
           mogą przekraczać 3 cm . 
 
6.3.6. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm . 
 
6.3.7. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony  
           przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic,  
            w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm . 
 
6.3.8. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien  
           być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m3  wykonanego wykopu lub  nasypu, m2 obudowy  
wykopu, oraz motogodzina pompowania i m drenaŜu na podstawie Dokumentacji  
Projektowej i  pomiaru w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 8.  ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-70/-B-06050 
 

 9.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za  
m3 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o  
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne wykonanie wykopów, nasypów 
- ręczne wykonanie wykopów, nasypów 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
- załadunek i odtransportowanie gruntu  

      - uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty  
- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
- Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
- Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D.02.01.01.  WYKONANIE  WYKOPÓW  GRUNTACH 
            I -V      KATEGORII 

 
 1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z 
odwodnieniem przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne p-kt 5 i ST D.02.00.01  
p-kt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
  
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych dla chodnika 

Strefa korpusu 
Drogi o kategorii ruchu : 

KR3 - KR5  
Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 
 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
InŜynierowi. 
 
5.3. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom wg punktu 5.3. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m3  wykonanego wykopu, m2 obudowy wykopu, oraz  
motogodzina pompowania i m drenaŜu na podstawie Dokumentacji Projektowej i   
 pomiaru w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-70/-B-06050 
 

 9.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za m3 naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać : 
- wykopy mechaniczne w gruntach I - V kategorii z transportem urobku na   
odkład/nasyp  na odległość 1 km 
- wykopy mechaniczne z transportem urobku na odległość 1 km 
- wykopy ręczne w gruntach III - IV kategorii ( bez transportu ) 
- wykopy ręczne w gruntach III - IV kategorii z transp. urobku na odległość 9 km 
  
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne wykonanie wykopów, 
- ręczne wykonanie wykopów, 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 
- załadunek i odtransportowanie gruntu przeznaczonego na odkład, 

      - uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.02.03.01      WYKONANIE NASYPÓW 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów oraz zasypki wykopów dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z 
odwodnieniem przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Dla uzupełnienia gruntu stosować pospółkę o wskaźniku uziarnienia U=d60/d>5,  nasyp układać i 
zagęszczać warstwami   grubości 20 cm.  Zagęszczenie kaŜdej warstwy nasypu kontrolować zgodnie z 
wymaganiami normy  PN-84/B-04481.    
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D.02.00.01            
 
3.2. Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego 
W tablicy 1 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 
 
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprz ętu zag ęszczaj ącego  

Dzi
ałan
ie 

sprz
ętu 

 
Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski 
Ŝwiry pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe 
z małą zawartością frakcji 

kamienistej 

grubość 
warstwy 

w cm 

liczba 
przejazdów 

grubość 
warstwy 

w cm 

liczba 
przejazdów 

grubość 
warstwy 

w cm 

liczba 
przejazdów 

Stat
ycz
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
a

mi
cz
ne 
 

4.Płytki 
spadające 
(ubijaki) 
5.Szybko 
uderzające 
ubijaki 
6.Walce wibra-
cyjne  
- lekkie(do5 t) 
-średnie (5÷8 t) 
-cięŜkie  (> 8 t) 
7.Płyty 
wibracyjne 
- lekkie 
- cięŜkie 
 

- 
 
 

od 20 do40 
 

 
 
 
od 30 do50 
od 40 do60 
od 50 do80 

 
 

od 20 do40 
od 30 do60 

- 
 
 

od 2 do4 
 
 
 
 

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

 
 

od 5 do 8 
od 4 do 6 

od 50 do70 
 
 

od 10 do20 
 
 
 
 
- 

od 20 do30 
od 30 do40 

 
 
- 

od 20 do30 

od 2 do 4 
 
 

od 2 do 4 
 
 
 
 
- 

od 3 do4 
od 3 do4 

 
 
- 

od 6 do8 

od 50 do70 
 
 

od 20 do30 
 
 
 
 

od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 

 
 

od 10 do20 
od 20 do40 

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 6 

 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.02.00.01 pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie nasypów 
 
5.2.1. Przygotowanie podło Ŝa w obr ębie podstawy nasypu 
 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
5.2.1.2. Zagęszczenie gruntów w podło Ŝu nasypów 
 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej 
strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby 
powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 3. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia dla podło Ŝa nasypów do  

                                   głęboko ści 0,5 m od powierzchni terenu 
 

 
Nasypy 

o wysokości 

Minimalne wskaźniki zagęszczenia podłoŜa nasypów dla dróg o kategorii ruchu 
 

ruch cięŜki i bardzo cięŜki 
  
do 2 metrów 0,97  
5.2.2. Zasady wykonania nasypów 
 
5.2.2.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez InŜyniera. 
 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
* Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
*    Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju 

gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 

  
* Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany 
w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu 
spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

 
Pospółka  przywieziona w miejsce wbudowania powinna być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
InŜynier moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2.2.2. Poszerzenie nasypu 
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Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 
metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem skarpy. 
 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 
5.2.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczy 
 
Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia, według p. 3.3.2.1.  
 
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 
 
5.2.2.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac naleŜy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 
JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 
 
5.2.3. Zagęszczenie gruntu 
 
5.2.3.1. Ogólne zasady zag ęszczania gruntu 
 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona   z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku  
jego osi. 
 
5.2.3.2. Grubo ść warstwy 
 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie   z zasadami podanymi w 
niniejszej specyfikacji. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych 
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
 
5.2.4.3. Wilgotno ść gruntu 
 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. 
 
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości, 
to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody. 
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JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt naleŜy 
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie. 
 
5.2.4.4. Wymagania dotycz ące zagęszczania 
 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7]. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [7], powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w        tablicy 4. 
 
Tablica 4. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia gruntu w nasypach 
 
 
 Minimalna wartość Is dla dróg o ruchu : 

Strefa 
nasypu 

  
 KR3 - KR5  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00  
NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 1,2 m  

  
 
 

1,00 

 
 
 
 

JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej        i powtórnie zagęścić. 
JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.3. Wywóz 
Przyjęto  wywóz  gruntu  na  odległość  do  1 km  w  miejsce  wskazane  przez  inwestora. NiezaleŜnie 
od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 
O ile wywóz zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie 
on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają Wykonawcę. 
 
Przed wywiezieniem gruntu  Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki określone w 
niniejszej specyfikacji. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu  przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości 
obciąŜa Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje bada ń i pomiarów 
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Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu. 
6.2.2. Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 
- skład granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1], 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg -PN-B-

04481 [1], 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 
 
6.2.3. Sprawdzenie zag ęszczenia nasypu oraz podło Ŝa nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 
[7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6]. 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
- jeden raz w trzech punktach na  500 m2 warstwy, w przypadku  
           określenia wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 
 i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi    w dokumentacji projektowej  
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji  
Projektowej i pomiarów w terenie i uwzględnia elementy składowe obmierzane  
 według poniŜszych jednostek: 
- m2 - plantowanie, 
- m3 - transport gruntu. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-70/B-06050 
 

 9.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za  
m3 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o   
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać : 

- wykonanie nasypu mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu  
- wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem gruntu I - V kategorii, z  
  transportem na odległość 1 km, 
- wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem gruntu I - V kategorii, z  
  transportem  na odległość 15 km 

Cena wykonania robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
- mechaniczne wykonanie nasypów, 
- załadunek i odtransportowanie gruntu z pryzm, 
- plantowanie skarp nasypu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST D.02.00.01. 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.03.02.01   KANALIZACJA  DESZCZOWA 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
 

Specyfikacja techniczna  stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 
 
Podstawowe wielkości, charakteryzujące inwestycję (wchodzące w skład odwodnienia) : 
- długość kanału deszczowego PP-X, STREM – łącznie      706,10 mb  
                    w tym:        φ  300 mm                                    -  331,1 m 
                                       φ  250 mm                                   -  325,0 m 
                                       φ  200 mm                                   -    50,0 m 
- długość przykanalików ø 200 mm PCW                          -    30,0 m 
- ilość studzienek rewizyjnych  
               - średnicy 1,2 m – 13 kpl.  
               - średnicy 1,0 m –   2 kpl. 
- ilość wpustów ulicznych krawęŜnikowych z osadnikiem i pierścieniem odciąŜającym -38kpl. 
- ilość przewiertów przez jezdnię asfaltową – 23 kpl 
- ilość umocowań wylotów do rowu – 23 szt. 
- długość drenaŜu z rur perforowanych  ø 200 PCW – 30,0 m  
- długość rur stalowych ø 219,1 x 5,0 mm (przewiertowych) L = 195,5 m  
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
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1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
Ŝeliwnych, stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 
ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego 
na wyŜszy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
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1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Stosować naleŜy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych [26]. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury PVC dn 200/5,9 mm z rdzeniem litym. 

2.2.2. Rury Ŝelbetowe kielichowe „Witros” 

 Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17] 

Rury” Witros”  Ŝelbetowe dn 1200/135mm, 600/80 mm w klasie A 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
kręgów   Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [7] 
rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz drabinką 
złazową, zgodna z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę upowaŜnioną do ich wydawania [28]. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-
100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 
[19], 
rur CFW-GRP o średnicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].  

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w dokumentacji projektowej. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie 
drogi, z wypełnieniem betonowym i zatrzaskiem. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 
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2.4. Materiały dla komór przelotowych poł ączeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 

 Komora robocza z płytą stropową i dnem moŜe być wykonana jako Ŝelbetowa wraz z 
domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.  

2.4.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,8 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19]. 

2.4.3. Właz kanałowy 
 Według pkt 2.3.4. 

2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

2.5.1. Komora połączeniowa 

 Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego 
wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub 
z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [13]. 

2.5.2. Płyta pokrywowa 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi 
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23]. 

2.5.3. Płyta denna 

 Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w 
dokumentacji projektowej. 

2.6. Studzienki ściekowe 

2.6.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

Wpusty typu krawęŜnikowego  KLASY C-250 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy 
C 12/15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 
[6]. 

2.7. Beton 

2.7.1. Cement 

 Do betonu naleŜy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 

2.7.2. Kruszywo 
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 Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa 
nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.7.3. Beton hydrotechniczny 

 Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] 
w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 

 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

2.9.2. Kręgi 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. 
 Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty Ŝeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, zarówno PVC jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją transportu 
producenta. 
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w 
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kr ęgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie 
za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów 
pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

WYKONANIE KANALIZACJI   
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Do wykonania kanalizacji deszczowej przyjęto rury kielichowe ø 200 mm  PCW, lite,  jednowarstwowe, 
typu cięŜkiego (klasy S), łączone na uszczelki gumowe oraz z rur dwuściennych z polipropylenu X-
STREAM, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe,  o sztywności  obwodowej SN 8 KN/m2. 
Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą : 
- studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych, Ŝelbetowych, φ 1.0 i 1.2 m,                                  
   z Ŝelbetową płytą pokrywową i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego C – 25,0,  spełniające     
   równocześnie rolę studzienek węzłowych, zgodnie z rys. Nr 10, 
- typowe wpusty uliczne krawęŜnikowe boczne ze studzienką osadową, klasa 250, do                          
  montaŜu w chodniku, z zawiasem oraz pierścieniem odciąŜającym (650 x 350 x 60 mm)    
  produkcji Stąporków Meyer, zgodnie z rys. Nr 11, 
Rury naleŜy układać, bezpośrednio  na gruncie rodzimym, uformowanym na kąt 90o,  z wyrobieniem 
wgłębień na kielichy.  
                                                      
Z uwagi na wytrzymałość rur, bardzo istotne jest, aby zasypywać rury warstwami piasku lub sypkim 
gruntem z wykopu (bez kamieni, gliny itp.), z dokładnym zagęszczeniem.  
PoniewaŜ po wykonaniu kanalizacji, realizowany będzie nowy chodnik z kostki brukowej, przyjęto 
współczynnik zagęszczenia gruntu w wykopie - 1.00. 
Dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi przyjęto krawęŜnikowe wpusty uliczne 
(boczne) klasy 250, z zawiasem i z pierścieniem odciąŜającym, ze studzienką osadową i szczelnym 
przejściem przykanalika przez ściankę osadnika, wykonanego z rury Ŝelbetowej VITROS φ 50 cm prod. 
„PREFABET” Kluczbork (lub innego producenta, lecz nie gorszych parametrów), jak przedstawiono na 
rys.11.  
Rzędne wpustów wraz z ich lokalizacją wytypowano w części drogowej projektu. Podłączenia 
wysokościowe wpustów naleŜy wykonać ze spadkiem min. 5 ‰ zachowując głębokość ułoŜenia min 
1,63 m od chodnika od osi przykanalika. W przypadku mniejszego zagłębienia kanału naleŜy 
zachować maksymalne moŜliwe zagłębienie. 
Wpusty uliczne włączono bezpośrednio do studzienek rewizyjnych (węzłowych) z kręgów 
prefabrykowanych φ 1.20 m oraz 1,00 m z Ŝelbetową płytą nastudzienną i włazem Ŝeliwnym typu 
cięŜkiego na zawiasach, wykonanych wg rys. Nr 10.  
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z PN- B–99/10736, natomiast kanalizację wg normy PN/B-
06584, „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej z rur PVC” 
wydanie ZTS „Gamrat” w Jaśle, i załączonych rysunków.     

Prowadzenie robót ziemnych – sposobem mechanicznym, jedynie w miejscu skrzyŜowań z 
istniejącym uzbrojeniem – sposobem ręcznym, z zabezpieczeniem  tego uzbrojenia przed 
uszkodzeniem. Kabel energetyczny, zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową firmy Arot typ PS 
średnicy 50 mm i długości 1,5 m. W projekcie przyjęto konieczność przebudowy dwóch przyłączy 
wodociągowych. Zakłada się, Ŝe z kolidującego przyłącza wodociągowego zostanie wycięty odcinek 
rury długości około 2.0 m i zostanie wykonane obejście pod lub nad projektowanym kanałem przy 
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uŜyciu rury PE φ 40 x 3.7 mm, łączonej                      z rurą stal. ocynk. przy uŜyciu kształtek 
przejściowych stal./PE. Obejścia moŜna teŜ wykonać przy uŜyciu rur stalowych ocynk. wg PN/H – 
74200, łączonych na gwint przy pomocy kształtek ocynkowanych z Ŝeliwa ciągliwego, zaizolowanych 
dwukrotnie taśmą „Denso”.  
Przy wykonywaniu obejścia naleŜy zachować przykrycie przyłącza min. 1.5 m.                           
Na czas prowadzenia robót montaŜowych naleŜy wykonać zabezpieczenie wykopów przed napływem 
wód opadowych poprzez odpowiednie obwałowanie wykopów.             
Wszystkie elementy betonowe sieci deszczowej naleŜy zabezpieczyć powłoką asfaltową  
(2x lepikiem) lub bitizolem R+2P. Zasypywanie wykopów naleŜy prowadzić warstwami  
o grubości 20 cm i zagęszczać do uzyskania współczynnika - 1.00. 
Na czas prowadzenia robót budowlano – montaŜowych naleŜy zapewnić dojazdy i dojścia dla 
mieszkańców, stosując przenośne pomosty o odpowiedniej szerokości i wytrzymałości.  
Roboty ziemne i montaŜowe wykonywane będą w czynnym pasie drogowym, w związku z czym 
miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.  

Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu 
i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony.  

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i 
wyposaŜeni w odzieŜ ochronną.  

WYKONANIE ODPROWADZEŃ DO ROWU 
Z wpustów krawęŜnikowych w ilości 23 sztuk, wykonanych analogicznie jak podano w punkcie 3.1, 
wody z odwodnienia połowy jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego odprowadzone będą do rowu 
otwartego, jak przedstawiono na rys. Nr 9. 
Przekroczenie jezdni drogi wojewódzkiej - przewiertem ( bez naruszania jezdni ) z zastosowaniem rur 
przewiertowych stalowych ø 219,1 x 5,0 mm wg PN – H/74244, łączonych spawaniem, z 
zabezpieczenie antykorozyjnym fabrycznym typu WM - ZM. Spadek podłuŜny – min 5 ‰, głębokość 
posadowienia - zaleŜna  od głębokości rowu, z zachowaniem odległości max 0,2 m od dna rowu do 
spodu rury. W miejscu wylotu naleŜy wykonać umocnienie skarp rowu  oraz jego dna na długości 
(szerokości) min 0,5 m od osi rury i na wysokości min 0,4 m przy zastosowaniu dybli betonowych 
grubości min 0,10 m ułoŜonych bezpośrednio na odpowiednio profilowanym i zagęszczonym gruncie 
rodzimym, z zaspoinowaniem szczelin piaskiem. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaŜe InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z InŜynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 

 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
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 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy 
wykonać fundament betonowy1, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z 
pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m 
naleŜy wykonać fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.5. Roboty monta Ŝowe 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 
(dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych  5 m/s). 

głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 
2,5 m w celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym 
kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

 Rury kanałowe typu „Witros” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i 
budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Witros” [24]. 
 Rury ułoŜone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciąŜone, w 
celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 
sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych 
średnicy 0,20 m, 
zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Ŝelbetowymi w przypadku 
uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 
specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez InŜyniera w przypadku stosowania rur „Witros”, 
sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur Ŝeliwnych kielichowych ciśnieniowych 
średnicy od 0,2 do1,0 m. 
 Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy 
do 0,3 m moŜna łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć 
końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 
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minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,15 m), 
długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach 
większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 
kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 
60o), 
włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 
włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami 
określonymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 

Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzająceg
o 

(m) 
przelotowej połączeniowej spadowej-

kaskadowej 

0,20 

1,20 
1,20 

1,20 
0,25 

1,40 
0,30 
0,40 
0,50 

1,40 
 

1,40 
0,60  

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 
studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 
wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, 
studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny mieć przelew o 
kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane 
na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej 
na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
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- stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać jako przejścia szczelne na 
uszczelki gumowe 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 
m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej 
(lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach moŜna 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad 
poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 
m. 

5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe 

 Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych naleŜy stosować komory przelotowe i połączeniowe 
projektowane indywidualnie, złoŜone z następujących części: 
- komory roboczej, 
- płyty stropowej nad komorą, 
- komina włazowego średnicy 0,8 m, 
- płyty pod właz, 
- włazu typu cięŜkiego średnicy 0,6 m. 
 Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 
długość mierzona wzdłuŜ przepływu min. 1,20 m, 
szerokość naleŜy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu 
stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie 
przeciwnej 0,30 m, 
wymiary w planie dla komór połączeniowych uzaleŜnione są ponadto od wielkości kanałów i od 
promieni kinet, które naleŜy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a 
ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 
 Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach 
do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału. 
 Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych. 
 Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 

5.5.5. Komory kaskadowe 

 Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy duŜych 
róŜnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz 
nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 
długość komory przepadowej zaleŜy od przepływu oraz od róŜnicy poziomów kanału dolnego i 
górnego, 
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szerokość komory zaleŜy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz przejścia 
kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostów powinny wynosić 
0,80 x 0,70 m, 
pomost górny naleŜy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału dopływowego, 
nad pomostem górnym i dolnym naleŜy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 
pomost górny i schody naleŜy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 1,10 m. 
 Kominy włazowe naleŜy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3. 
 Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3. 
 Komory kaskadowe naleŜy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach 
szerokoprzestrzennych i, w zaleŜności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych. 

5.5.6. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

 Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach 
naleŜy łączyć sklepieniami. 
 Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułoŜeniu kanału. 
 W płycie dennej naleŜy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 
 Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku 
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru 
w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej          3 % w kierunku kinety. 

5.5.7. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym typu krawęŜnikowego z  osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - 
min. 1,50 m i  max. 2,05 m), 
głębokość osadnika 0,95 m, 
średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną 
studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; 
od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
 Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika 
jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.5.8. Izolacje 

 Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej 
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez 
upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
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 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział 
natęŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
InŜynierem. 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 
[27], 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
badanie odchylenia osi kolektora, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ  5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  5 cm, 
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.9, 
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

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 się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
wykonane komory, 
wykonana izolacja, 
zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

  4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej 

  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
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kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. 
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym 
(GRP) 

  6. PN-EN 
12620:2004 

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościo-
wych. Tymczasowo naleŜy stosować normę PN-B-06712 
[10]) 

  7. PN-EN 
13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 
zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo naleŜy 
stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 
13101:2002 

Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności 

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

drogowych. świr i mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
15. PN-H-74101:1984 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 

Ŝelbetowe „Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i Ŝelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

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

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z 
rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy 
ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpień 1984 r. 

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

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D.04.01.01    KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
                      I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOśA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa dla zadania 
,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 4 91 od DP „S2066” do 
miejscowo ści Dębie”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Nie występują. 
 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za 
zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez InŜyniera. 
 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez 
InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie  z BN-77/8931-12 [5]. 
 
 
Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło Ŝa (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
 Dróg obciąŜonych ruchem : 

 Ruch cięŜki 
i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 
 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
                                                                           Częstotliwość badań 
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Lp.   Wyszczególnienie badań     
                                                                        Minimalna liczba                Maksymalna powie- 
                                                                        badań na dziennej               rzchnia (m2) przypada- 
                                                                        działce roboczej                  jąca na 1 badanie 
 
1.      Szerokość, głębokość i                          Z częstotliwością gwarantującą spełnienie  
          połoŜenie koryta                                   wymagań przy odbiorze, określonych w p. 
                                                                                                 6.2. 
 
2.      Uksztaltowanie pionowe                                                    j.w 
          osi koryta                        
 
3.      Zagęszczenie, wilgotność 
          gruntu - badanie                                        2                                       600 
          wskaźnika zagęszczenia 

 
 
 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemoŜliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę zagęszczenia naleŜy 
oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2       MII  

E / M 
I
 E

  < 2,2 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podło Ŝa 
6.2.1. Zagęszczenia podłoŜa  
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2 Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie 
mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 metrowej łatu i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km 
i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu kaŜdego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem z tolerancją + - 0,5%. 
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać w punktach co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm. 
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 
Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 
6.2.2.5. Szerokość koryta 
Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.  Szerokość koryta nie moŜe róŜnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm i - 5 cm. 
6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
  
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2  wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa koryta  
gruntowego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 
9.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Płatność za m2 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z  
obmiarem,  ocena jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań  
laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać wyprofilowanie i  
zagęszczenie koryta gruntowego pod nawierzchnię. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 
- ręczne i mechaniczne zagęszczenie podłoŜa, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.04.03.01   OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  KO NSTRUKCYJNYCH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych dla zadania 
,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 4 91 od DP „S2066” do 
miejscowo ści Dębie”. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
- kationowe emulsje średnio-rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
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b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
- kationowe emulsje szybko-rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
  
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
 
 Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
Lp. Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2) 
1 
 

Emulsja asfaltowa kationowa 
 

od 0,4  do  1,2 

 Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy     
 i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
2.5. Składowanie lepiszczy 
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
 Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych  w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu 
tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 
 
 Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej 
powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego 
powietrza. 
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe 
być wilgotna. 
 
 Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
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 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
 
 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
Tablica 2.  Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 
1 
 

Emulsja asfaltowa kationowa 
 

   od 20 do 40 *) 

 
*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
 
 JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w 
warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 
godz. do 24 godzin. 
 
 Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00”Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrole i badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  
6.3.1. Badanie dokładności sprysku podłoŜa  
 Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. NaleŜy przeprowadzić kontrolę 
ilości rozkładanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu ”Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
 Odbiór robót wg ST D.05.03.05 - warstwa wiąŜąca. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
 
 Płatność za 1 m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie atestów producenta materiałów i wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
- ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ( do 10 cm ) 
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ( do 15 cm ) 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i dostarczenie lepiszcza na budowę, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- polewanie wodą, 
- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
  
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 
 
10.2. Inne dokumenty 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez 
GDDP do stosow. pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994r. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D.04.04.00  PODBUDOWA  Z  KRUSZYW 
                    WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla 
zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 4 91 od DP „S2066” 
do miejscowo ści Dębie”. 
   
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1 . Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy                     
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 
 

Badania 
według 

Kruszywa łamane 
Podbudowa 

 pomocnicza 
1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 

mm, % (m/m)  od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % 
(m/m), nie więcej niŜ 

 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

 40 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ 

  
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-
B-04481, % 

 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niŜ 

  
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 
PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ  5 PN-B-06714-18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

  
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ 

  
- 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

  
1 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
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PN-S-06102 [21] 

 
2.3.2. Materiały do ulepszania wła ściwo ści kruszyw 
 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
2.3.3. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
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3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Rozścielenie kruszywa na warstwy podbudowy  wykonane będzie równiarką lub układarką 
kruszywa. Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia kruszywa powinien być sprawny 
technicznie i uzyskać akceptację InŜyniera. 
3.3. Zagęszczenie podbudowy z  kruszywa wykonane będzie walcem gładkim stalowym, wibracyjnym, 
dwuwałowym, cięŜkim. Stosowane walce muszą być wyposaŜone w : 
- system zwilŜania wałów przy uŜyciu wody w celu niedopuszczenia do przyklejania się klińca 
otoczonego bitumem podczas klinowania, 
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych) 
- balast umoŜliwiający zmianę obciąŜenia, jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu. 
3.4. Układarka  - do rozścielenia mieszanki klinującej na wykonaną podbudowę tłuczniową. 
3.5. Podbudowa z  kruszywa  w miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni  wykonana będzie ręcznie z 
zagęszczeniem płytą wibracyjną. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa w milimetrach. 
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą  
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  
 i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 



59 

 

 
 

rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona  z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
InŜyniera. 
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych  z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  
  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone   w  niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 
 
Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 
 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek 
na 1000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotno ść mieszanki  
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Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30].W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg   BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niŜ raz na 1000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2
  ≤   2,2 

6.3.5. Właściwo ści kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych niniejszej ST 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 
 
Tablica 3.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na 

kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 50 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 20 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 100 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie spręŜyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 500 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 500m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szeroko ść podbudowy  
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równo ść podbudowy  
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
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Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło Ŝa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 
6.4.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło Ŝa 
Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym 

niŜ,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia IS   
nie 

mniejszy niŜ 

 
Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 

1,0 
1,0 

1,40 
1,25 

1,60 
1,40 

60 
80 

120 
140 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
4.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ    5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy  
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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 6.5.4. Wielkość zadania lub obiektu objętego kontrolą jakości, określona jest powierzchnią konstrukcji 
jezdni przygotowaną do odbioru.   
 
6.5.5. Pobieranie próbek 

Lp. Wyszczególnienie  
 właściwości 

Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania próbki lub 
wyznaczania miejsca 

  pomiaru 
1. Grubość  warstwy i konstrukcji 

jezdni 
co najmniej 2 pomiary w 
róŜnych miejscach 

losowo 

2. Szerokość warstwy co najmniej 2 pomiary w 
róŜnych miejscach 

losowo 

3. Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi jezdni 

wszystkie punkty 
charakterystyczne niwelety  co 
20 m 

wg projektu 

4. Równość  podłuŜna i 
poprzeczna 

wszystkie punkty 
charakterystyczne niwelety  co 
20 m 

losowo 

 Spadki poprzeczne   
5. a) na odcinkach prostych co najmniej w 10 miejscach losowo 
 b) na odcinkach łukowych co najmniej w 5 miejscach losowo 

6. Nośność - oznaczenie 
modułu odkształcenia 

w dwóch przekrojach wg  BN-64/8931-02 

 ewentualnie - wyznaczenie 
ugięć 

co najmniej w 20 punktach wg  BN-64/8931-02 

 
7  OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru  wykonanej podbudowy  z  tłucznia jest  1 m2 wykonanej warstwy.  Obmiar  kaŜdej  
warstwy  podbudowy  powinien  być  dokonany  na  budowie,  po  jej  ułoŜeniu  i  zagęszczeniu. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Podbudowy podlegają odbiorowi robót zanikających lub odbiorowi częściowemu wg zasad określonych 
w ST   D.00.00.00 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za metr kwadratowy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiału i 
wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena  wykonania  robót  obejmuje: 
- zakup i transport materiałów  przewidzianych do wykonania  robót, 
- oznakowania robót prowadzonych w pasie ulicznym 
- rozścielenie i zagęszczenie  dolnych warstw  podbudowy 
- rozścielenie i zagęszczenie  górnych warstw  podbudowy 
- klinowanie i pionowe zagęszczanie górnych warstw podbudowy i podbudowy jednowarstwowej 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
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10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem      i 

łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D.04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
                   STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 
491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w  ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
   
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”    pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w  ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru  wykonanej podbudowy  z  kruszywa łamanego jest  1 m2 wykonanej warstwy.  
Obmiar  kaŜdej  warstwy  podbudowy  powinien  być  dokonany  na  budowie,  po  jej  ułoŜeniu  i  
zagęszczeniu. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8.  ODBIÓR 
Podbudowy podlegają odbiorowi robót zanikających lub odbiorowi częściowemu wg zasad określonych 
w ST  D.00.00.00 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za metr kwadratowy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiału i 
wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi 
potrąceniami według zasady podanej w ST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
Cena  wykonania  robót  obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i transport materiałów  przewidzianych do wykonania  robót, 
- oznakowania robót prowadzonych w pasie ulicznym 
- rozścielenie i zagęszczenie  dolnych warstw  podbudowy tłuczniowej 
- rozścielenie i zagęszczenie  górnych warstw  podbudowy tłuczniowej 
- klinowanie i pionowe zagęszczanie górnych warstw podbudowy i podbudowy  jednowarstwowej 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
D.05.03.23a 
 
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I  ULIC LOKALNYCH ORAZ 
PLACÓW I CHODNIKÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.   
 Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
- dróg dojazdowych,  
- zjazdów, 
- chodników, schodów terenowych.    
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa  – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
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niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
Kraw ęŜnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m. 
Ściek  – umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
ObrzeŜe – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
 Szczelina dylatacyjna  – odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D-M-00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa 
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 

odmiana: 
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
gatunek, w zaleŜności od wyglądu zew., tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad        powierzchni, 
krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
klasa: 
klasa ,,50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 
klasa ,,35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, 
barwa: 
- kostka szara, z betonu niebarwionego, 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego , 
wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  
wymiary, zgodne z  wymiarami określonymi przez producenta,   

PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i  siatki spoin oraz 
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowania w nawierzchnię. 

 
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (IBDiM). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej. 
 
2.1.3. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.2. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące 
materiały: 

h) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię: 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) 
mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 
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- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cement powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-322250:1988 (PN-88/B-
32250), 
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej : 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 
-  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 
- do wypełniania górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy 
Kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a ,,Wypełnianie 
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”, 
- do wypełniania dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 
- lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.3. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa i ścieki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek moŜna stosować: 

krawęŜniki i obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 
krawęŜniki kamienne wg PN-B-11213:1997. 

Przy krawęŜnikach mogą występować ścieki wg ST D-08.05.00 „Ścieki”. 
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki mogą być ustawiane na: 

podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
ławach Ŝwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST D-
08.01.01÷08.01.02 „KrawęŜniki”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeŜa chodnikowe” i D-08.05.00 
„Ścieki”. 
  

 KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
 
2.4. Materiały do podbudowy uło Ŝonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
 Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 

ręcznie 
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek) 

 Do przecinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące . 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom względnie opracowanym ST 
zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych naleŜy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom ST 
D.05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. 
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4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach – dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne naleŜy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w 
świadectwach dopuszczenia. 
  Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podło Ŝe i koryto  
 Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod budowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymogami ST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni  
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 
 Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na : 

podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 
piaskowym WP≥35. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie obramowania nawierzchni , 
przygotowanie i rozścielenie cementowo-piaskowej, 
ułoŜenie kostek z ubiciem, 
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyŜ nie występują zwykle poz. 1,6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 – wypełnienia 
szczelin piaskiem. 

 
5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST. 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
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 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier nie ustalą inaczej, to materiały do obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.4.  
 5.6. Podsypka 
  Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 
 Podsypkę  cementowo-piaskową na odpowiednio przygotowanej podbudowie naleŜy rozścielić 
ręcznie. 
 Grubość podsypki powinna wynosić 3-4  cm. 
 Do wykonania nawierzchni przewidziano betonowe kostki brukowe opisane w punkcie 2.1.1. 
niniejszej specyfikacji. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
5.7.1.Kostki betonowe układane będą na odpowiednio przygotowanej podbudowie na warstwie 
podsypki przy pomocy narzędzi brukarskich. NaleŜy je układać z zachowaniem projektowanych 
podłuŜnych i poprzecznych pochyleń nawierzchni zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Pochylenie poprzeczne na jezdni powinno wynosić 2 %. 
Typowe sposoby układania kostki betonowej na jezdni podają zalecenia producentów kostki. 
Wybór kostki Wykonawca uzgodni z InŜynierem, o ile nie jest podany w dokumentacji technicznej. 
Układania kostki na łukach o promieniu ponad 15 m naleŜy wykonać tak, aby spoiny poszerzały 

się wachlarzowato. 
Kostki na łukach o promieniu do 15 m powinny być układane w odcinkach prostych łączonych z 

kostek odpowiednio docinanych. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego, kostki 
odpowiednio przycięte naleŜy układać w jednym poziomie regulując wysokość urządzeń naziemnych 
do poziomu jezdni. Powierzchnie przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy 
zalać zaprawą cementowo- piaskową. 

 
5.7.2. Wypełnienie spoin między ułoŜonymi kostkami betonowymi brukowymi 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 cm, a na łukach zaleŜnie 
od potrzeby nie powinna być większa niŜ 3 cm. Spoiny między kostkami po oczyszczeniu powinny być 
wypełnione zasypką piaskową. Materiały do wykonania zasypki piaskowej opisano w punkcie 2.1.2. 
niniejszej specyfikacji. 

 
5.7.3. Pielęgnacja wykonanych nawierzchni 
 Po ułoŜeniu , powierzchnie kostki naleŜy pokryć warstwą piasku o grub. 1 - 1,5 cm, zwilŜyć 
wodą i zacierać poprzez zamiatanie bądź zgarnianie ręczne. W przypadku stwierdzenia po 
jednokrotnym wykonaniu w/w czynności występowania miejsc wykazujących brak wypełnienia spoin 
naleŜy ponowić zatarcie do uzyskania całkowitego efektu na pełnej powierzchni. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem  do robót 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

w zakresie betonowej kostki brukowej 
- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zew. kostek, 
b) w zakresie innych materiałów 
-  sprawdzenia przez Wykonawcę cech zew. materiałów prefabrykowanych  
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu i wody określone w normach, które budzą 
wątpliwości InŜyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00.  8.ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00.  
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
  Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki 
- ułoŜenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja nawierzchni,  
 -przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.    
- odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2  nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie), które powinny być ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST . 

  
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE  
1.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy   nawierzchni   dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
 
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. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
5.BN-80/6775-03  art.01 i art.03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy   nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
6.PN-79/B-06711    Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
7.BN-87/6774-04  - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 
8.PN-88/B-30000     Cement portlandzki 
 
9.PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 
10.Katalog Powtarzalnych Elem. Drog. - Centralne Biuro Badawcze Dróg i Mostów 
 
11.B-0231-000100 – Nawierz. drogowe z kostki betonowej na podbudowie filtracyjnej 
 
12.B-0231-000200 – Nawierz. drogowe z kostki brukowej na podsypce piaskowej 
 

11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 
 
a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania                                             

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 
 



71 

 

 
 

 
 
b) Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek 

betonowych w świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 
 Oznaczenia:  (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 

(2)  - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 
  Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciąŜenia. 
 
 
 
Kategoria A 
 
 
 
Kategoria B 
 
 
 

Kategoria C 

 
   
 
Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech 

bocznych ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod 
ruchem 

Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych 
ściankach                  - utrudnione rozszerzanie spoin 
równolegle do osi podłuŜnej elementów 

Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duŜa 
dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach 
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Załącznik 2 
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.          
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430) 
 

1.  Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego 
 

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 ÷÷÷÷335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob ę) 

 
 
 
 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 ÷÷÷÷1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob ę) 
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2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D  (dojazdowych) w strefie 
zamieszkania (na podło Ŝu G1 o module spr ęŜysto ści (wtórnym) ≥≥≥≥ 100 MPa) 

 
 

3.   Nawierzchnia chodnika 

a)  z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej ≤ 2500 kg, na podłoŜu G1 o 
module spręŜystości (wtórnym) ≥ 80 MPa 

 

b) wył ącznie dla ruchu pieszych 

 
 
 

4.  Nawierzchnia ścieŜek rowerowych 

 
 
 
Załącznik 3 
Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 
 
a)  deseń w jodełkę 
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b)  deseń w rzędy proste    c) deseń koszykowy 

 
  
 

d)  wzory 
dekorac

yjne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D.06.01.01.   PLANTOWANIE I OBSIANIE TRAW Ą  
 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zadaniem ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem 
przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 

 - plantowanie terenu, skarp nasypu  
 - obsianie zieleńcy  trawą 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
D.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami InŜyniera. 
2.   MATERIAŁY 
Materiałem  jest mieszanka traw lub mieszanka do hydroobsiewu.    
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
3.  SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie. 

 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

- profilowanie powierzchni,  skarp, przez ścięcie nierówności, 
- wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw w ilości co najmniej 40 kg/ha stosując odsiew ręczny 
na sucho. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych w pkt. 5. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową  jest  1 m2  . 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru robót  podano  w  ST D.00.00.00,,Wymag. ogólne” pkt 8. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Zgodnie z warunkami kontraktu. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
IBDiM Warszawa  Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. 
 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.07.02.01    OZNAKOWANIE  PIONOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru oznakowania pionowego dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z 
odwodnieniem przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
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 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcj i wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami InŜyniera. 
 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
moŜna było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
 Dno wykopu przed ułoŜeniem prefabrykatu naleŜy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie 
między ścianami gruntu i prefabrykatem naleŜy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i 
dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
 
 JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna 
być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niŜ 0,03 m. 
 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu 
zbrojonego naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24]. 
 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych naleŜy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera. Wykopy naleŜy zabezpieczyć 
przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością 
± 2 cm. 
 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleŜy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem naleŜy 
zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop naleŜy zasypać 
warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  ST. 
 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 
5.5. Połączenie tarczy znaku ze słupkiem lub konstrukcj ą wsporcz ą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, 
przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres 
uŜytkowania znaku. 
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 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 
rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 
 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez 
pojazd w kaŜdych warunkach kolizji. W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie 
moŜe się od niej odłączać w sposób powodujący naraŜenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub 
szkodę. 
 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.6. Trwało ść wykonania znaku pionowego 
 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 
 Blacha z  aluminium,  lub stopów  aluminium,  powinna  być  odporna  na  korozję  w  
warunkach  zasolenia. 
 Wymagane  grubości: 
 -z blachy  z  aluminium  dla  tarcz  znaków wzmocnionych  przetłoczeniami lub  osadzonych  w  
ramach  co najmniej  1,5 mm. 
 Powierzchnie  blach  nie  przykryte  folia  powinny   być  zabezpieczone  przed  korozją  przy  
zastosowaniu   farby  ochronnej  lub  powłoki  z  tworzyw  sztucznych. 
Wytrzymałość  dla  tarcz  co najmniej  155 MPa. 
Tarcza  znaku  musi  być  gładka  i  równa,  bez  odkształceń  płaszczyzny  znaku. 
 Właściwości  folii  odblaskowej (odbijającej  powrotnie)  powinny  spełniać  wymagania  
określone  w  aprobacie  technicznej  i  Dokumentacji  Projektowej (folia  II generacji). 
 
5.7. Tabliczka znamionowa znaku 
 KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 
znamionową z: 
- nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub 

dostawcy, 
- datą produkcji, 
- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
- datą ustawienia znaku. 
 Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała równieŜ miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego. 
 Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru jest 1 słupek  i  tablica  znaku zgodnie z Dokumentacją  
Projektową i pomiarem w terenie. 
 Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
 Płatność za 1 słupek  i  1 szt  tarczy  znaku  drogowego zgodnie z obmiarem   
robót na podstawie atestów uŜytych materiałów. 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- ustawić  słupki  do  znaków  drogowych 
- przymocować  tarcze  znaków  drogowych 

 Cena wykonania robót obejmuje : 
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• zakup i transport  słupków  i  znaków  drogowych 
    • wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

• stawienia słupka  do  znaku  drogowego  z  wykonaniem zabezpieczenia  farbą   
  antykorozyjną  oraz  farbą  nawierzchniową   

    • połączenie tarczy znaku ze słupkiem lub konstrukcją wsporczą 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów  
 przewidzianych w specyfikacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska 
 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
 PN-H-82200 Cynk 
 PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 
 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
 PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
 PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
 PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
 PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział      i 

wymagania 
 PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
 PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 
 PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
D.08.01.01.  KRAWĘśNIKI  BETONOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych i kamiennych dla zadania ,,Budowa ci ągu 
pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści 
Dębie”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w  ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
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- krawęŜniki betonowe 15*30, 20*30 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
 
2.3. Kraw ęŜniki  - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 1.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

2 

 - liczba max 
 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 
 
2.5. Składowanie 
KrawęŜniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 
KrawęŜniki naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 
 
2.6. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.7. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować dla ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg 
PN-B-06250 [2],  
 
2.8. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie kraw ęŜników  
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ęŜników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm- wg 
dokumentacji projektowej. 
 
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.4.2. Ustawienie kraw ęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 
6.1. Kontrola jako ści materiałów . Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawęŜnika na etapie akceptacji 
materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez InŜyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wybranych losowo przez InŜyniera 3 sztuk krawęŜników 
dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność krawęŜników 
- nasiąkliwość betonu  
- odporność na działanie mrozu 
PowyŜsze badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
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6.2.1. Badania dostaw materiałów 
Badania krawęŜnika drogowego - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawęŜnika na 300 m 
wykonywanego wbudowania, wybranego w obecności InŜyniera do badań laboratoryjnych. 

Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 4.1. 
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 
 
6.2.2. Badania betonu na ławę z oporem 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy celem zbadania w laboratorium wytrzymałości na 
ściskanie ( 1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z oporem . 

6.2.3. Kontrola ustawienia krawęŜnika polega na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawęŜnika z 
Dokumentacją Projektową. Tolerancje podano w punkcie 3.4. Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „ 
KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru „. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m wykonanego krawęŜnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Płatność za metr wbudowanego krawęŜnika na podstawie obmiaru, atestów producenta krawęŜników i 
oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 
Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać : 

ustawienie krawęŜnika betonowego 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej z oporem  
ustawienie krawęŜnika betonowego 15 x 30 cm wtopionego (jako opór) na podsypce 
cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem  
 

Cena wykonania robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót przewidzianych w  
  punkcie   2 niniejszej specyfikacji 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem 
- wykonanie deskowania ławy betonowej z oporem 
- wykonanie ławy z oporem 
- rozebranie deskowania 
- pielęgnacja wykonanej ławy 

    - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawęŜnik 
- ustawienie krawęŜnika betonowego 20 x 30 cm i 15 x 30 cm   
- wykonanie podsypki piaskowej 
- wypełnienie spoin między krawęŜnikami przygotowaną zaprawą cementowo- 
  piaskową  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.08.02.02  CHODNIK  Z   BRUKOWEJ  KOSTKI   BETONOW EJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  

 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
 
2.2.2.  Wygląd zewn ętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe   i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
 
2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek br ukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1.  Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp.  Cechy Warto ść 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

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

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
    próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 4 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty związane z rozścieleniem podsypki w wykonanym korycie wykonane będą ręcznie 
Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki wykonywane będą przy uŜyciu narzędzi 
brukarskich  i  spalinowego  wibratora   powierzchniowego. 
Roboty pielęgnacyjne przy wykonanych nawierzchniach naleŜy prowadzić ręcznie  
Sprzęt uŜyty do nawierzchni musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 
Grubość podsypki cementowo-piaskowej (w stosunku 1:4)  po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka   i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do 
uŜytkowania. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 
6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do rob ót 
Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta. Badania kostki uŜytej do budowy na etapie 
akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez InŜyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane przy udziale 
InŜyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla przeprowadzenia przez 
Zamawiającego następujących badań : 
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- wytrzymałość betonu na ściskanie 
- nasiąkliwość betonu 
- odporność na działanie mrozu 
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 
Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod względem jakości muszą 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym i mostowym. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
6.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieŜąco przez InŜyniera. 
6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni - polega na ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Kontroli podlega zgodność spadków ułoŜonej kostki z Dokumentacja Projektową. 
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 
6.3. Sprawdzenie równo ści nawierzchni 
Badania przeprowadza się co najmniej raz na kaŜde 200 - 500 m2 ułoŜonej nawierzchni i w miejscach 
wątpliwych. 
6.4. Sprawdzenie profilu podłu Ŝnego 
Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ 
co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej załamania nie mogą przekraczać + - 1 
cm. 
6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 200 - 500 m2 
i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 25 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %. 
5.6 Sprawdzenie równoległości spoin 
Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w trzech dowolnych 
miejscach na kaŜde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
  
7   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00.  
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z: 
B-0231-000100”Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej”. 
B-0231-000200”Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru”. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Płatność za m2 na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz   
oceny jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- nawierzchnię na chodniku z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- 
   piaskowej w stosunku 1:4 
 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 
- oznakowanie prowadzonych robót 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków wykonywanych nawierzchni 
- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
- rozścielenie podsypki cem,-piaskowej 
- ułoŜenie kostki betonowej 
- wypełnienie spoin między kostkami piaskiem 
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
-przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych  
 w  specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

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

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.08.03.01   BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9]  
           i BN-80/6775-03/01 [8], 
- Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 
 

 
 
Rysunek 1.  Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 
Tablica 1.  Wymiary obrzeŜy 
Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 
 

Ow 

 
100 

 
8 

 
30 

 
3 

 
 
2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 
 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
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wymiaru Gatunek 1  
l ± 8  

b,   h ± 3  
 
2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze        z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodze ń 

Dopuszczalna wielko ść 
wad i uszkodze ń 

 Gatunek 1   
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2   
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2   
 długość, mm, max 20   
 głębokość, mm, max 6   
 
2.5. Składowanie 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek                   i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podło Ŝe lub podsypka  
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie      z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrze Ŝy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
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Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 

 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
6.1.1. ObrzeŜa betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03  
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki o obrzeŜa chodnikowe”. 
Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 sztukę obrzeŜa na 300 m wykonywanego 
wbudowania. 
6.1.2. UŜyty piasek na podsypkę piaskową pod obrzeŜa betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i 
zapraw”. 
6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot 
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeŜa. 
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeŜe betonowe na  
          podsypce piaskowej. 
6.2.3. Cement na zaprawę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000 

„Cement portlandzki”. 
6.2.4. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej. 
6.2.5. Kontrola ustawienia obrzeŜy betonowych  
           - zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie 
          - zgodność niwelety wykonanego obrzeŜa z Dokumentacją Projektową 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 3 niniejszej ST 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest metr ustawionego obrzeŜa, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru 
w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 
Płatność za metr wbudowanego obrzeŜa na podstawie obmiaru, atestów  
producenta obrzeŜy i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych  
materiałów. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać : 

- ustawienie obrzeŜy bet. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej grubości 3-5 cm. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup, transport i składowanie materiałów w przewidzianych do wykonania robót  
  w   punkcie 2 niniejszej specyfikacji 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeŜa 
- oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeŜe chodnikowe 
- wykonanie podsypki pod obrzeŜa chodnika 
- ustawienie obrzeŜy betonowych 
- wypełnienie spoin między obrzeŜami 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeŜach betonowych od strony zewnętrznej. 
 

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

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D.08.04.01   ZJAZDY DO  BRAM 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zjazdów do bram dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podło Ŝe 
 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy. 
 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
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5.3. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
Podbudowę  stanowi kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostki kamiennej naleŜy zastosować krawęŜnik kamienny 15*30 
zatopiony jako  opór wg  BN-80/6775-04/04 [9]  
           i BN-80/6775-03/01 [8] wg ST  D-08.01.01. 
 
 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom   PN-B- 06712  
Grubość podsypki cem.-piaskowej (w stosunku 1:4) po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
  
 
Kostkę kamienną naleŜy układać zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznej D-05.03.01. 
 
 5.7.  Konstrukcja  nawierzchni  zjazdu 
                              - kostka betonowa – czarna                          8 cm   
                                - podsypka cem. -piaskowa                           3 cm   
                                - podbudowa – kruszywo łamane                 20 cm      
                                - piasek                                                       10 cm 
 
Nawierzchnia zjazdu ograniczona K’  krawęŜnikiem  betonowym  15*30  wtopionym (jako opór) 
ułoŜonym na  ławie  betonowej- 10 cm. KrawęŜnik najazdowy 20*30 wzdłuŜ jezdni głównej na 
szerokości zjazdu zaniŜony – światło 4 cm 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 
6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do rob ót 
 Szczegółowe zasady podano w ST D-05.03.01 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
6.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieŜąco przez InŜyniera. 
6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni - polega na ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Kontroli podlega zgodność spadków ułoŜonej kostki z Dokumentacja Projektową. 
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 
6.3. Sprawdzenie równo ści nawierzchni 
Badania przeprowadza się co najmniej raz na kaŜdy zjazd  i w miejscach wątpliwych. 
6.4. Sprawdzenie profilu podłu Ŝnego 
Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od 
projektowanej niwelety w punktach jej załamania nie mogą przekraczać + - 1 cm. 
6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na zjazd i w miejscach 
wątpliwych.. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %. 
6.6.Sprawdzenie równoległości spoin 
Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w trzech dowolnych 
miejscach na kaŜde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki  
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00.  
  
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Płatność za m2 na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz   
oceny jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cem.-piaskowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 
- oznakowanie prowadzonych robót 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków wykonywanych nawierzchni 
- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
- rozścielenie podsypki cem.-piaskowej (w stosunku 1:4) 
- ułoŜenie kostki  
- wypełnienie spoin między kostkami piaskiem 
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
-przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych  
 w   specyfikacji. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
13. BN-80/6775-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D.08.05.02   ŚCIEKI KLINKIEROWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 



91 

 

 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków klinkierowych dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 

 
ściek z klinkieru - klinkier drogowy  8x10x20     8 cm 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Beton na ław ę 
Beton uŜyty na ławę pod  ściek powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06250 [2]. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
 
2.3. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.4. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom 
PN-B-19701 [5]. 
 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 
32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
 
2.5. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom  PN-B-06712 [4]. 
 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06711 [3]. 
2.6. Woda 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
 
2.7. Klinkier 
Do wykonania ścieku klinkierowego naleŜy stosować klinkier drogowy spełniający wymagania BN-
77/6741-02 [8]. Powinien to być klinkier o wymiarach 220 x 100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- na długości  ± 5 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości  ± 2 mm. 
 
Wymagane własności fizyczne klinkieru: 
- wytrzymałość na ściskanie, nie mniej niŜ 63,74  MPa, 
- ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,4 cm, 
- odporność na uderzenie mierzona ilością energii, przy której następuje pęknięcie, co najmniej 

J-29,42, 
- nasiąkliwość badana metodą gotowania, nie więcej niŜ 6%, 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania - brak uszkodzeń. 
 
Przechowywanie klinkieru powinno odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [8]. 
 
2.8. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem ścieków naleŜy wykonać ręcznie. Wykonywanie mieszanki na 
podsypkę i zaprawę w betoniarce. 
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4. TRANSPORT 
Do transportu prefabrykatów stosować samochody skrzyniowe, zabezpieczając materiał przed 
przesuwaniem i uszkodzeniem. Dowóz kruszywa moŜe się odbywać przy uŜyciu dowolnych środków 
transportu zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.  Transport mieszanek  cementowo-
piaskowych przy uŜyciu samochodów samowyładowczych  o szczelnych skrzyniach z podnoszonymi 
burtami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś ścieku zgodnie z 
dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu 
pod  ławę. 
 
 
5.3. Wykop pod ław ę 
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawęŜnika naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
i PN-B-06050 [1]. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą 
pod ściek jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego 
stosowana jest ława zwykła. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
 
5.4. Ława betonowa 
Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy 
B-10. 
Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz warunkami 
podanymi  w ST D.08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
 
5.5. Wykonanie ścieku klinkierowego 
 
Rodzaj i wymiary ścieku klinkierowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej naleŜy ułoŜyć klinkier drogowy w ilości 
rzędów zgodnej z dokumentacją projektową, zachowując projektowaną niweletę ścieku. 
 
Spoiny o szerokości 5 mm naleŜy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 25 
MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilŜona wodą z 
dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niŜ 4 cm. 
 
Wykonany ściek klinkierowy w okresie 7 dni naleŜy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i 
zwilŜanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek naleŜy usunąć. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wbudowane materiały powinny spełniać wymagania podane w p. 2.2. 
  
6.2. Kontrola jakości wykonania 
Kontrola jakości wykonania polega  na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacja 
Projektową oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST. 
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m długości ścieku. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów uŜytych do wykonania ścieków i umocnienia wlotu. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych 
badań technicznych oraz bezpośrednim sprawdzeniu równości spadków, wypełnienia spoin i 
wizualnej ocenie wykonanych robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za: 
- 1 metr wykonanego ścieku 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i  
obejmuje: 
-prace przygotowawcze 
-zakup i dostarczenie materiałów 
-wykonanie koryta pod ściek o ścianach pionowych 
-wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
-wykonanie ławy betonowej 

    -rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej  
    -ułoŜenie prefabrykatów wypełnieniem spoin 
    -wykonanie umocnienia wlotu z kostki betonowej brukowej   
    -wypełnienie styków zaprawa cementową 
    -pielęgnację powierzchni umocnienia 
    -odpady i materiały pomocnicze 
    -uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu Robót 
    -wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
    -oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

 
 
10.2. Inne dokumenty 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D.10.01.01   MUR OPOROWY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem murów oporowych  dla zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
murów oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przejęcie 
bocznego parcia gruntu i przekazania na podłoŜe. 
 
Mur oporowy realizowany jest od Km 7+850 do Km 7+750, oraz od 7+318 do Km 7+153 
 w celu wykonania zadania na terenie pasa drogowego.  Zastosowano ściankę oporową Ŝelbetową z 
gotowych elementów firmy REKERS (lub innego producenta, lecz nie gorszych parametrów) dla klasy 
obciąŜeń 1- do 5 kN/m2.  Ścianka wystaje 10 cm ponad przyległą nawierzchnię chodnika, oraz 
wyposaŜona jest w balustradę U-11a    do wysokości 1,20 od nawierzchni. 
Długość projektowanej ściany oporowej wynosi: odcinek 1- 100 m, odcinek 2- 165 m. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mur oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych 
lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano    w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów: 
- gotowe elementy muru oporowego  
2.3. Kształt i lokalizacja  muru   
Kształty i wymiary Ŝelbetowych ścian muru oporowego powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
2.5. Beton i jego składniki 
Do murów oporowych betonowych i Ŝelbetowych naleŜy stosować beton zwykły wg PN-B-06250. W 
przypadku technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, moŜna 
stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07. 
Do betonu powinien być zastosowany cem. powszechnego uŜytku, wg PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu według PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda „odmiany 1” według PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie według PN-B-06250. 
 Klasa betonu dla murów oporowych z Ŝelbetu: B 30. 
 
2.6. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215. 
Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych 
 Wykonawca przystępując do wykonania muru oporowego powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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- koparek, 
- betoniarek, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- ładowarek. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport cementu 
Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
4.2.3. Transport  stali zbrojeniowej  
Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją 
przed korozją i uszkodzeniami. 
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych  
Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
4.2.5. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i ST. 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją. 
 4.2.7. Transport wyrobów ceramicznych  
Płytki  elewacyjne kamienne naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych 
Mury oporowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
5.3. Wykopy fundamentowe 
Wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie. 
Wykonanie wykopu poniŜej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1 m poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się 
naleŜy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody 
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
- w planie +10 cm i – 5 cm, 
- rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
 Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplanować w pobliŜu 
miejsca budowy. 
5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego betonowego i Ŝelbetowego 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Deskowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. 
Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek 
zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
 
5.5. Szczeliny dylatacyjne   
Szczeliny dylatacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-03010. 
Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu fundamentu. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna 
wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać wartości : 
1. mury Ŝelbetowe: 
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a) nasłonecznione                                                                                                  15 m 
b) nienasłonecznione                                                                                             20 m 
5.6. Izolacja murów oporowych 
Izolację wykonuje się na powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. 
Jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono sposobu wykonania izolacji, to moŜna ją 
wykonać poprzez dwu nałoŜenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych. 
KaŜda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany 
lub uprzednio ułoŜonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz 
stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być 
chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.7. Zasypywanie wykopu   
Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu – 20 cm, 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych  
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych naleŜy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań podanych w pkt 5.3. 
6.3.  Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych 
W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 
6.4. Kontrola szczelin dylatacyjnych  
Szczeliny dylatacyjne naleŜy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami 
podanymi w pkt 5.6, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawów 
szczelin dylatacyjnych. 
6.5. Kontrola izolacji muru oporowego 
Izolacja przeciwwilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami 
pkt 5.7. 
6.6. Kontrola prawidłowo ści zasypywania wykopu muru oporowego    
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym naleŜy przeprowadzać 
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodnośći z wymaganiami pkt 5.8. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Jednostką obmiaru robót jest m3 wykonanego muru oporowego. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
    Ogólne  zasady  odbioru robót  podano  w  ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Cena wykonania 1 m3 muru oporowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie muru oporowego z gotowych elementów Ŝelbetowych:  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w  specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 
1. PN-B-03010    Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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2. PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i                                          
badania przy odbiorze 
4. PN-B-06250    Beton zwykły 
5. PN-B-06251    Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne   
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

M.19.01.03         BARIERY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 

 
1.         WSTĘP 
1.1.      Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru barier na obiektach mostowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1, które zostaną wykonane w ramach zadania ,,Budowa ci ągu 
pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści 
Dębie”. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu montaŜ bariery sztywnej na obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST D. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne". 

Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 
zapobieŜenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu 
pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego 
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami 
stałymi znajdującymi się w pobliŜu jezdni. 

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej .  

Bariero-porecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem. 

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy 
stalowej, mający za zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w 
czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób 
plastyczny. 

1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z 
kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest 
utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle 
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około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duŜą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie k o l iz j i  oraz dość 
łagodnie obciąŜa słupki siłami od nadjeŜdŜającego pojazdu. 
1.5.      Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 1.5. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera . 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Bariery

Zastosowano barierę U-11a    sztywną o wysokości   1,2  m od nawierzchni zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
MontaŜ barier  naleŜy rozpocząć od wstawienia kotew słupków równocześnie z montaŜem 

zbrojenia wsporników pokrywy chodnikowe. Kotwy te muszą być ustawione w przewidzianych 
Dokumentacją Projektową rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach. Kotwy słupków naleŜy 
zamocować tak, aby nie uległy przesunięciu w czasie betonowania. Bariery powinny być równoległe do 
krawędzi jezdni lub krawęŜnika. Słupki barier powinny być ustawione pionowo. 

Sposób łączenia segmentów prowadnicy bariery naleŜy wykonać tak. aby nie 

przetłoczony koniec prowadnicą zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. 

2.2. Zabezpieczenie metalowych elementów barier przed korozją 

Wszystkie elementy i łączniki bariery winny być ocynkowane. 

3.        SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania barier 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

-zestawu sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier, 
-Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
-betoniarki przewoźnej, 
-wibratorów do betonu, 
-przewoźnego zbiornika na wodę, 

4. TRANSPORT



 

 

 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

4. 

4.2.      Transport elementów barier stalowych 

Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuŜsze (np. 
profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) naleŜy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy 
montaŜowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi lub 
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 
Elementy naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą montowane bariery . 

5.1.     Bariery 

MontaŜ naleŜy rozpocząć od wstawienia kotew słupków równocześnie z montaŜem zbrojenia 
wsporników pokrywy chodnikowe. Kotwy te muszą być ustawione w przewidzianych Dokumentacją 
Projektową rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach. Kotwy słupków naleŜy zamocować tak, 
aby nie uległy przesunięciu w czasie betonowania. Bariery powinny być równoległe do krawędzi jezdni 
lub krawęŜnika. Słupki barier powinny być ustawione pionowo. 

Sposób łączenia segmentów prowadnicy bariery naleŜy wykonać tak, aby nie 
przetłoczony koniec prowadnicą zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

ogólne" pkt 6.  

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi: 
-atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, 
według wymagania punktu 2.2, 
-zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są 
zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, 
cement. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do 
wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany 



 

 

 
 

charakter robót betonowych, na wniosek Wykonawcy. InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania 
badań materiałów dla tych robót. 

6.3.      Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. W 
przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania barier oraz 
prawidłowość ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery 
wynosi 1 cm na długości 8 m. 

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 
         -dla bariery metr [m] wykonanej , zamontowanej i odebranej bariery, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt Odbiorom 
częściowym podlegają: 

- dostarczone na budowę elementy stalowe poręczy, barier, 
                        - zamocowania marek stalowych ( przed ich zabetonowaniem), 
                       - warsztatowe wykonanie barier, 
                        - bariera po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów, 

             - ochrona antykorozyjna  
Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje warsztatowe wykonanie barier, transport i wbudowanie (wraz z 
markami) oraz ochronę antykorozyjną. 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

 

 
 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-80/O81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 

podłoŜa oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w 

wyniku działania czynników atmosferycznych. 
PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
PN-ISO-8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i Ŝeliwa do malowania. 

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne. 

"Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 
I993r. 

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D.01.02.04         ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- 
rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S 2066” do miejscowo ści Dębie”. 
        
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

- istniejącego pobocza, 
- krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
-           nawierzchni zjazdów.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją 
techniczną. 

           
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Rozbiórka warstw bitumicznych będzie wykonana frezarką, bądź piłą tarczową i młotami 
pneumatycznymi, a pozostałe warstwy niebitumiczne naleŜy rozebrać zrywarką oraz przy uŜyciu 
młotów pneumatycznych. 
Załadunek gruzu rozbiórkowego naleŜy wykonać ładowarką. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego na odległość  do 
15 km. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. 
 
5.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowy m 
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Odcinki wykonywanych robót naleŜy oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym” i uzgodnić z Zarządcą drogi. 
 
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 



 

 

 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów i obiektów, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez InŜyniera. 
 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
InŜyniera. 
  
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez InŜyniera. 
 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg  i ogrodzeń  znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
Materiały pozyskane z rozbiórki nie podlegające ponownemu wbudowaniu naleŜy wywieźć na 
odpowiednio przygotowane składowiska-wysypiska celem utylizacji. Koszty utylizacji obciąŜają 
wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontroli  podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 

  
Jednostkami obmiaru są 1 m2 dla powierzchni, 1 m dla krawęŜników, obrzeŜy i ścieku z elementów 
prefabrykowanych, 1 m3 dla ławy betonowej, 1 m2 dla podbudowy, 1 m3 dla wywozu materiałów z 
rozbiórki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru robót  podano  w  ST D.00.00.00,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano  w   ST D.00.00.00. pkt 9. 
 
Cena wykonania robót obejmuje rozbiórki: 

-   warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej, 
        - krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
        -   nawierzchni chodników i zjazdów  

-   wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
-   utylizację materiałów pozyskanych z rozbiórki. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 



 

 

 
 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.12.00.00 ZBROJENIE 
M.12.01.02 ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-II 
 
1.         WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia niespręŜającego betonu konstrukcji mostowych stalowymi prętami wiotkimi dla 
zadania ,,Budowa ci ągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 4 91 od DP „S2066” 
do miejscowo ści Dębie”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 a) przygotowaniem zbrojenia, 
 b) montaŜem zbrojenia, 
 c) kontrolą jakości robót i materiałów, 
 i dotyczą elementów konstrukcji obiektu: 
 - płyty    wzmacniającej     ustroju    niosącego    wraz    ze     wspornikami 
chodnikowymi, 
 - wypełnienia chodników, 
 - skrzydeł  z fragmentem ścianki zaplecznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie 
 - pręty   stalowe   o   przekroju   kołowym   gładkie   o średnicy  do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niespręŜające 
 - zbrojenie    konstrukcji    betonowej     nie    wprowadzające    do    niej napręŜeń w 
sposób czynny. 
 
1.5.      Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami InŜyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
2.         MATERIAŁY 
2.1.      Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 Do  zbrojenia  konstrukcji   Ŝelbetowych  prętami   wiotkimi   w  obiekcie mostowym objętych 
zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniŜej.  
Klasa A -1 - okrągła, gładka , BSt500S o średnicach 12 mm i 20 mm 
do 40 mm  
  
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 



 

 

 
 

gatunek stali - BSt500S 
 - średnica pręta lub walcówki w mm - 12- 20 
 - granica plastyczności Re (min) w MPa - 240  
 - wytrzymałość na rozciąganie w MPa -370 ÷ 460 
 - wydłuŜenie (min) w %                      - 24 
 - zginanie o kąt α(d - średnica trzpieni, 
  a - gr. próbki w mm)                                 - d = 2a, α = 180" 
 - wytrzymałość charakterystyczna w MPa - 240 
 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa - 200 
    
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.  
 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
ma być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie    wyniki    przeprowadzonych    badań    oraz   skład   chemiczny    według analizy 
wytopowej. 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów ( po 
dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
 
Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania : 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-80/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
 Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać 
z róŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.1.4. Drut montaŜowy 
 Do   montaŜu  prętów  zbrojenia  naleŜy  uŜywać  wyŜarzonego  drutu   stalowego  tzw. 
wiązałkowego, jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe 
 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, 
azbestocementu i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych ) jako podkładek 
dystansowych. 
2.1.6. Elektrody do spawania prętów 
Zaleca się stosowanie elektrod rutylowych , ER 146 lub E432R11 odpowiadających wymaganiom 
normy PN-77/M.-69433. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia w konstrukcjach mostowych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 



 

 

 
 

 
4.TRANSPORT 
 
 Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi   środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
5.1.   Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2.      Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
 - Pręty, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, 
             luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
 - Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać 
   lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
 - Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć 
    wodą słodką. 
 - Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami 
   drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po 
   oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
 - Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
 - Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
 - MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
   akceptowane przez InŜyniera. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 
 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
 Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
 Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 
normy PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim 
połoŜyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno , na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 
12 mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w których  zagięciu   u legują, 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3.      Monta Ŝ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  Po  
ułoŜeniu  zbrojenia  w deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i względem 
deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem 
nie łuszczącej się rdzy. 
Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej  smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
 -0,07   m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
 -0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 -0,05   m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
 -0.03   m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
 -0,025 m – dla strzemion dźwigarów głównych zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 



 

 

 
 

Niedopuszczalne jest  chodzenie  i  transportowanie  materiałów  po  wykonanym  szkielecie 
zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
 Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej SkrzyŜowania 
prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 
zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej: 
- cięcia prętów ( L - długość pręta wg projektu) 
dla       L < 6.0 m w = ± 20 mm 
dla       L > 6.0 m w = ±30mm 
- odgięcia ( odchylenia w stosunku do połoŜenia określonego w projekcie ) 
dla       L<0.5m w = ±10mm 
dla       0.5 m < L < 1.5 m w =± 15 mm 
dla       L> 1.5 m w =± 20 mm 
- usytuowanie prętów 
 - otulenie ( zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu ) 
             w < 5 mm 
            -odchylenie plusowe ( h - jest całkowitą grubością elementu ) 
                      dla       h<0.5m            w =10 mm 
                      dla       0.5 m < h<1.5m w=15mm 
                      dla       h > 1.5 m            w = 20 mm 
  -odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością 
             projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów ) 
                      dla      a<0.05m             w = ±  5 mm 
                      dla      a<0.20m             w = ±10 mm 
                      dla      a < 0.40 m             w = ± 20 mm 
                      dla      a>0.40m             w = ± 30 mm 
           -odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w kaŜdym punkcie 
            zbrojenia ( b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu ) 
                      dla       b < 0.25 m             w = ± 10 mm 
                      dla       b<0.50m             w = ±15mm 
                      dla       b<1.50m             w = ±20mm 
                      dla      b>1.50m             w = ±30mm 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące                                           
wymagania:  
 -dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia   głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
 -róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3mm, dopuszczalna róŜnica w 
wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,  
 -liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce, 
 -liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie, 
-róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0.5 cm, róŜnice w rozstawie 
strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.  
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest kilogram [kg] . Do obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnoŜoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



 

 

 
 

8.1.      Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektowa i Specyfikacj ą Techniczn ą 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi poleceniami InŜyniera. 
8.2.      Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 -pisemne  stwierdzenia InŜyniera w Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  robót 
                   zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
           - inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
 Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 
 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia InŜyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów , których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 Generalnie odbiór   powinien   polegać   na sprawdzeniu: 
 -zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej, 
 -zgodności z rysunkami   roboczymi  liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 -rozstawu strzemion, 
 -prawidłowości wykonania haków , złącz i długości zakotwień prętów, 
 -prawidłowości osadzenia kotew, 
 -zachowania wymaganej projektem  otuliny zbrojenia. 
 Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Umowna cena jednostkowa obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, 
wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" oraz montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu 
wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza pas drogowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1     Normy 
3.PN-81/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
4.PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. 
Projektowanie. 
5.PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
6.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe.  Wymagania techniczne. 
7.PN 89/11-840023/06   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
8.PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
9.PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginanie. 
 

 

 

 



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

M.13.00.00       BETON 

M.13.01.03       BETON PODPÓR Kl. B-35 

M.13.01.05      BETON USTROJU NIOSĄCEGO Kl. B-35 

1.         WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru betonu oraz Robót betonowych przy budowie obiektów objętych niniejszym Kontraktem. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1, które zostaną wykonane w ramach zadania ,,Budowa ci ągu 
pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem przy DW 491 od DP „S2066” do miejscowo ści 
Dębie”  zgodnie z zakresem określonym w ST DM.00.00.00. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu konstrukcyjnego dla obiektów mostowych, łącznie z zasadami 
prowadzenia Robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu. 

Do M.13.01.03 -zaliczono: 
- beton B- 35   skrzydeł, części ścianki zaplecznej. 

Do M.13.01.05-zaliczono: 
- beton B-35 płyty wzmacniającej ustroju niosącego, kap chodnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" jak równieŜ podanymi poniŜej : 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm   wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o  frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa  -mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnie 



 

 

 
 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z 

urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 

ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc — z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy ( np. B25 ) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG ( np. beton klasy B 25 przy RbG = 25 MPa ). 

Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 

Stopie ń wodoszczelno ści - symbol literowo - liczbowy ( np. "W 8" ) klasyfikujący 
beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze "W " oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, a działającego na próbki betonowe. 

Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo - liczbowy ( np."F 150") klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze "F" oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamarzania i odmarzania próbek betonowych. 

 
Wytrzymało ść   gwarantowana   betonu   na   ściskanie  -  RbG - wytrzymałość 

zapewniona 95 % prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych   o boku 150 mm wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
PN - 88/B - 06250. 

Rusztowania  mostowe  - pomocnicze  budowle czasowe  ,  słuŜące do  wykonania 
projektowanego  obiektu  mostowego.   Rusztowania dzieli  się  na:   robocze,  montaŜowe  i 
niosące. 

Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania   montaŜowe   -   rusztowania   słuŜące   do   przenoszenia   obciąŜeń   od montowanej 

konstrukcji z gotowych elementów oraz cięŜaru sprzętu i ludzi. 

Rusztowania nios ące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych , Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od cięŜaru ludzi. 

1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
Robót podano w   ST   DM.00.00.00.  "Wymagania Ogólne". 

2.         MATERIAŁY 

2.1.    Uwaga wst ępna 

Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowiązują, niezaleŜnie 
od polskich norm "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych 
" wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 1990 roku. W dalszej części ST 
"wymagania te zwane są skrótowo "Wymaganiami GDDP". 

2.2.      Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.   Cement - wymagania i badania 



 

 

 
 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest   stosowanie  jedynie   cementu   portlandzkiego   czystego  tj.   bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 o następujących markach : CEM I klasy "42,5" - do betonu 
klasy B 30 - B40, 

b) Wymagania dotycz ące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie z "Wymagani GDDP " wydanymi 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem : 

-zawartość krzemianu trójwapniowego ( alitu ) C3S - 50 - 60 %, 

-zawartość glinianu trójwapniowego    C3A - moŜliwie niska - do≤ 7 %, 
-zawartość alkalitów w przeliczeniu na   N2O - najwyŜej 0,6 %, 

         -zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa  nieaktywnego 
do 0,9 %, 

               -zawartość C4 AF + 2C3A ( zalecane ) < 20%. 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 

co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić  50 ± 2 kg. Na workach powinien być  

umieszczony trwały wyraźny napis zawierający co najmniej następujące dane : 

oznaczenia, 

nazwa wytwórni i miejscowości, 

masa worka z cementem, 

data wysyłki, 

termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jako ści cementu 

KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań GDDKiA.. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/ B-
04300, a wyniki ocenione wg PN-88/ B-30000. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji  przesypowych (silosów) jeŜeli n i e  ma 
pewności, Ŝe dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

e) Badania podstawowych parametrów cement u 

Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN - 88/ B - 04300, a wyniki ocenione wg PN - 88/ B -30000. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla klórej jest atest z wynikami 
badań cementowni - moŜna wykonać tylko w zakresie badań podstawowych . 

Przed   uŜyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki   betonowej   cement   powinien 

podlegać następującym badaniom : 

oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/ B - 04300, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/ B - 04300 



 

 

 
 

sprawdzenie zawartości grudek ( zbryleń ) nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie  rozpadających  się  w wodzie.  W  przypadku  gdy w/w kontrola  wykaŜe 

niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

f) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

KaŜda partia cementu przed jego uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Wyniki w/ wym. badań muszą spełniać następujące wymagania : Przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata : 

              - dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego : 
początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min., 

koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

               -dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 

początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min., 

koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godz., 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości : 

wg próby Le Chateliera nie więcej niŜ 8 mm, 

wg próby na plackach - normalna. 

 Dotyczy cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących :  Sprawdzenie 
zawartości grudek ( zbryleń ) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niŜ 20 % cięŜaru cementu, grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/wym. badania wykaŜą 
niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania -wg BN - 88/67 31-08. 
Dla cementu pakowanego (workowanego ) : 

- składy    otwarte    (    wydzielone    miejsca   zadaszone    na   otwartym    terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami ) lub magazyny zamknięte ( budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach ). 

Dla cementu luzem : 
- magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiornikach lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazydo 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach ). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest oó miejsca 
przechowywania. 

Cement nie mo Ŝe być uŜyty  do betonu po okresie : 
i) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 



 

 

 
 

KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

2.2.2.   Kruszywo 

2.2.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-
06712 , z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. Ponadto zgodnie z 
"Wymaganiami GDDKiA" kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom, które zestawiono poniŜej. 

2.2.2.2 Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziamienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej : 

- kruszywa grube - powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i   BN-68/6723-01, 

w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, 

w kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5 % ,a nadziania 10 %, 

ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ : 
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 
-3/4  odległości w świetle między prętami  zbrojenia,  leŜącymi  w jednej  płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania, 
 

b) Do betonu klasy B 25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. 

Do  betonów klas  B  30  i  wyŜszych naleŜy stosować  wyłącznie grysy granitowe  lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce  

badawczej  wskazanej  przez  GDDKiA,  a wyniki  badań  spełniają poniŜsze wymagania ( 

dotyczy równieŜ grysów granitowych i bazaltowych ). 

Grys powinien odpowiadać następującym wymaganiom : 
 
-zawartość pyłów mineralnych - do I %, 

-zawartość ziaren nieforemnych ( to jest wydłuŜonych i płaskich ; do 20 %, 

-wskaźnik rozkruszenia : 
 
- dla grysów granitowych - do 16 %, 

dla grysów bazaltowych i innych - do 8 %, 
 

-nasiąkliwość - do 1,2 %, 

-mrozoodporność wg metody bezpośredniej - do 2 %, 

-mrozoodporność wg   zmodyfikowanej metody bezpośredniej ( wg BN-84/6774-02 ) - do 1 0 %,  

-reaktywność alkaliczna   z   cementem   określona   wgPN-78/B-06714/34   -   nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 

-zawartość związków siarki - do 0,1 %, 



 

 

 
 

-zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25 % 

-zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

* świr powinien spełniać wymagania normy PN-86/-06712 dla marki 30 w zakresie   cech   fizycznych   
i   chemicznych.   Mrozoodporność   Ŝwiru,   badania   metodą 
bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 

- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników   badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. 

Na budowie    naleŜy dla kaŜdej  partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące : 

 

-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-0674/15, 

-oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

-oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W  przypadk u,  gdy k ont ro la  wyk aŜe n iezgodność  cech danego k ruszywa z 
wymaganiami wg PN-86/B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego 
uszlachetnieniu ( np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcj i kruszywa ) i 
ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.2.3Kruszywo drobne - wymagania i badania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach : 

- do 0,25 mm- 14-  19%, 

do 0,50 mm - 33 - 48 %, 

do 1,00 mm- 5 7 -76%. 

* Piasek powinien spełnia ć nast ępuj ące wymagania : 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5 %, 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 – nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 

zawartość związków siarki - do 0,2 %, 

zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25 %, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg PN-78/B-06714/26, 

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

* Piasek pochodz ący z ka Ŝdej dostawy musi by ć poddany badaniom niepełnym 
obejmuj ącym : 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-9I/B-06714/15. 

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12. 

oznaczenie   zawartości   grudek   gliny,   które   oznacza   się  jak   zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/1 3. 



 

 

 
 

* Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań 
pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.2.2.4 Zawarto ść pyłów i zanieczyszcze ń 

W zakresie zanieczyszczeń    kruszywa powinny odpowiadać warunkom poniŜej w tabeli : 
zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto ść 
 kruszywo grube kruszywo drobne 
Pyły mineralne do 1% do 1,5 % 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % do 0,25 % 
Zanieczyszczenia organiczne *) *) 
Ziarna nieforemne do 20% - 
Grudki gliny 0% 

*) w ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

2.2.2.5Wlaściwo ści fizyczne i chemiczne kruszywa 

Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
86/B-06712 oraz spełniać dodatkowo "Wymagania GDDKiA" zgodnie z tabelą poniŜej. 
zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto ść 
 kruszywo grube kruszywo drobne 
Zawartość związków siarki do 1 %                                                  do 0,2% 
Wskaźnik  
rozkruszenia : Grys 
granitowy Grys 
bazaltowy 

 
do 16% 
do 8% 

- 
- 

Nasiąkliwość do 1 % - 
Mrozoodporność do 2%*) 

do10%**)      
10%**) 

*) 

*) wg. metody bezpośredniej 
**) wg. BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metoda bezpośrednia ). 
Reaktywność alkaliczna : 

Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowana do produkcji oznaczana wg PN-78/B-
06714/34, nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niŜ 0,1 %. 

2.2.2.6.Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 
petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

2.2.2.7.Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa  

Przed uŜyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja 
InŜyniera, która powinna być wydana na podstawie : 

• Świadectwa jakości ( atestu ) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki 
pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wyniki badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej, 



 

 

 
 

•    Przeprowadzonych na podstawie badań kruszywa grubego obejmujących : -oznaczenie składu 
ziarnowego wg PN-91/B-06714/I5,  

                  -oznaczenia zawartości ziaren nieforemnych wg PN-76/B-06714/16, 

                  -oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06771/12, 

                  -oznaczenie zawartości grudek gliny ( oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych), oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

2.2.2.8.Uziarnienia kruszywa : 

Zaleca się betony klasy B 35 i wyŜej wykonywać z kruszywem o uziarnicniu ustalonym 
doświadczalnie, podczas projektowania mieszanki betonowej. 

RóŜnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i 
mieszanki przyjętej do ustalenia składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 
poniŜej 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna róŜnica 

Frakcje pyłowo - piaskowe od 0 do 0,5 mm ±1 0 %  

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10% 

Zawartość poszczególnych frakcji powyŜej 5 mm ± 20 % 

2.2.3.   Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN - 
88/B - 32250. 

Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie 
wymaga badania. 

NajwaŜniejsze wymagania zestawiono w tabeli poniŜej :  

Cecha : Wymaganie : Metoda badań wg : 
barwa powinna odpowiadać 

wodzie wodociągowej 
PN-88/B-32250 

zapach bez zapachu gnilnego PN-88/B-32250 
wskaźnik pH >4 PN-88/B-32250 
zawartość siarkowodoru do 20 mg/l PN-82/C-04566/02 
zawartość siarczanów do 600 mg/l PN-82/C-04566/03 
zawartość cukrów do 500 mg/l PN-76/C-04628/02 
zawartość chlorków do 400 mg/i PN-73/C-04600/00 
twardość ogólna do I0 mval/l PN-7I/C-04554/02 
sucha pozostałość do 1500 mg/1 PN-78/C-04541 
obniŜenie 
wytrzymałości zapraw 
na zginanie    lub 
ściskanie 

nie mniej niŜ 10 % PN-88/B-32250 

2.2.4.   Domieszki i dodatki do betonu 

*   Zaleca   się   stosowanie   do   mieszanek   betonowych   domieszek   chemicznych   o 
działaniu : 



 

 

 
 

- napowietrzającym, 
uplastyczniającym, 

przyśpieszającym lub  opóźniającym. 

            * Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych : 
- napowietrzająco    - uplastyczniających, 
przyśpieszająco    - uplastyczniających . 

 
- Domieszki do betonów mostowych muszą mieć świadectwa dopuszczenia do ich 

stosowania wydane przez   Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta. 

Wymagania dla betonu 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniŜej : 

- nasiąkliwość - do 4 % - badanie wg PN-88/B-06250, 
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5 %, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niŜ 20 % po 150 cyklach zamarzania i odmarzania 
("F"150 ) - badanie wg PN - 88/B-06250, 

wodo szczelność - większa od 0,8 MPa ( W 8 ), 
wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,5. 

2.3.       Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-062050 oraz 
zgodnie z "Wymaganiami GDDP" , a mianowicie : 

- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

w celu polepszenia właściwości  mieszanki betonowej  i  betonu zaleca się stosowanie 
domieszek wg. pkt.2.2.4. 

przy   projektowaniu   składu   mieszanki   betonowej   zagęszczanej   przez   wibrowanie   i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych ( przy średniej temperaturze dobowej nie większej niŜ 
10   C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 
przyjmuje się równe wartości 1,3 R t, 
W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu ( np. 
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury ) naleŜy 
uwzględnić wpływ takich czynników na wytrzymałość betonu: 

- wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejszy od 2, 
konsystencja  mieszanki  nie  moŜe  być  rzadsza  od  plastycznej   sprawdzona aparatem Ve-

Be. Dopuszcza się badanie stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy, 
 
- wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być mniejsze od 0,5, 

skład mieszanki betonowej  ustala  laboratorium Wykonawcy lub wytwórni  betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez InŜyniera, 

stosunek poszczególnych    frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metoda   ciśnieniową   wg   PN-88/B-06250   nie   powinna   przekraczać   wartości   2%   w 
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

- przedziałów wartości podanych w poniŜszej tabeli w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających : 

Uziarnienie kruszywa [ min ] 0÷16 0 ÷3 1 . 5  



 

 

 
 

Zawartość 
powietrza [%]  

beton naraŜony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 ÷5.5 3÷5 

 beton naraŜony na stały  
dostęp wody przed 
zamarznięciem 
 

4.5÷6.5 4÷6 

-   zawartość   piasku   w   stosie   okruchowym   powinna   być   jak   najmniejsza    i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 
niŜ : 

37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42 
% - przy kruszywie grubym do 16 mm, 

-maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące : 

       400 kG/m3 -dla betonu klas B 25 i B 30,  

                     450kG/m3 - dla betonu klas B 35 i wyŜszych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą InŜyniera. 

2.4.     Wymagane wła ściwo ści betonu 

(1) Klasy betonu i ich zastosowanie 

* Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projekt-wej oraz 
zgodnie z normą PN-91/S-10042. 

(2) Wymagania dla betonu 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniŜej w tabeli :  

Cecha Wymagania Metoda badań wg 

Nasiąkliwość do 5 % PN-88/B-06250 

Wodoszczelność większa niŜ 0,8 MPa (W8) j.w. 

Mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5 % spadek 
wytrzymałości nie większy niŜ od 20 % po 150 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania (F150) 

j.w.       

3.         SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na 
cement muszą mieć zapewniona szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania 
cementu powinny być kontrolowane co najmniej na 2 miesiące i rektyfikowane przynajmniej raz na 
rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszanie 
wszystkich składników mieszanych bez wyrzucania na zewnątrz. 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować : 

- przy zagęszczeniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nic większej od 



 

 

 
 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącego w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/ min., 

przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni)- stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.TRANSPORT 

4.1. Transport cementu 

- Transport cementu w workach , krytymi środkami transportowymi, 
Do cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone   

we   wsypy   umoŜliwiające   grawitacyjne   napełnienie   zbiorników   i urządzenie   do   
wyładowywania   cementu   oraz   powinny   być   przystosowane   do plombowania i 
wsypów i wysypów, 

4.2. Ogólne zasady transportu masy  betonowej 

Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi : 

- Naruszenia jednorodności masy, 

Zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego ( bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla 
danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji; 

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do 
załoŜonego Projektem Technicznym moŜe wynosić  1  cm przy stosowaniu 
stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą Ve-Be róŜnice nie 
powinny przekraczać : 

 
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°C, 
dla betonów wilgotnych 10 do 15°C. 

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 

1I) Środki do transportu betonu 
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowym (tzw. 
"gruszkami"), 
* Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 

(2) czas transportu i wbudowania 
* Czas transportu i wbudowania nie powinien być dłuŜszy niŜ; 

90 min przy temperaturze + 15°C, 
70 min + 20°C, 

                        30 min                             + 30°C, 

4.4.       Transport masy betonowej przeno śnikami ta śmowymi 

Dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków: 
masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6cm wg stoŜka 



 

 

 
 

opadowego), 
szybkość przesuwu taśmy nic powinna być większa niŜ Im/s, 
kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18°  przy transporcie do góry i 12° przy 

transporcie w dół, 

- przenośnik powinien być wyposaŜony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
betonowej oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym 
zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej, 

odległość transportu nie przekracza 10 m. 

5.        WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Uwaga ogólna 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Roboty betonowe 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną ( zaakceptowaną przez KP ) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazania przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki i rozformowanie konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badań. 

 
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 

PN-88/B-06250    i    PN-63/B-06251     oraz    "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi 
wykonywania betonów do konstrukcji mostowych " załączonymi do pisma Nr GDDP - 8 -
401/1/90 z dn. 1990-02-06. 

- Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej : 

 
- pojemność i rodzaj betoniarki, 
- sposób dozowania składników, 
- zawilgocenie kruszywa. 
* Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów i.t.p., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość  wykonania  wszystkich  Robót  zanikających,  między  innymi   wykonanie 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych ,ułoŜenie łoŜysk i.t.p., 

- prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienności   kształtu  elementów   wbudowanych   w 



 

 

 
 

betonową konstrukcję ( kanały, wpusty, sączki i.t.p.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 

PN-88/B-06250  i PN-65/B-06251  oraz "Wymaganiami..." 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w 
odniesieniu do 1m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawne w pobliŜu miejsca 
mieszania betonu. 

5.2.2.   Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

- dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
± 2 % - przy dozowaniu cementu i wody, 
± 3 % - przy dozowaniu kruszywa, 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz 
w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. 
- przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną   ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

e) mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych ), 

czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

(3) Układanie mieszanki betonowej 

- do   podawania   mieszanek   betonowych   naleŜy   stosować   pojemniki    o   konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

- przed przyst ąpieniem do układania betonu nale Ŝy sprawdzi ć : 
- połoŜenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni , na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocy rynny zsypowej ( do wysokości 3,0 m ) lub leja zsypowego   teleskopowego ( do 
wysokości 8,0 m ), 

przy wykonaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

w fundamentach i korpusach podpór wzmacniających, mieszankę betonową naleŜy układać 



 

 

 
 

bezpośrednio   z   pojemnika   lub   rurociągu   pompy,   bądź   teŜ   za   pośrednictwem   rynny, 
warstwami o grubości 40 cm, -zagęszczając  wibratorami wgłębnymi. 

przy wykonaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio / pojemnika l u b  rurociągu 
pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników zamków i stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Do zagęszczania i wyrównywania powierzchni płyty betonowej wzmacniającej i ochronnej na izolacji 
naleŜy stosować belki (łaty ) wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki : 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie 
większej  niŜ 0,65  odległości  między prętami zbrojenia  leŜącymi  w płaszczyźnie 
poziomej, 

podczas   zagęszczania  wibratorami   wgłębnymi   nie  wolno   dotykać   zbrojenia   buławą wibratora, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5 - 8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sek., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie   " R " jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3÷5 ± 0,7 m, 

belki      (łaty)      wibracyjne      powinny      być      stosowane      do      wyrównania    powierzchni 

betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi, lub belką (łatą ) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 - 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstały martwe pola, 

mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy wykonywaniu podpór przez 

obetonowanie. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

a) przerwy w betonowaniu naleŜy  sytuować  w miejscach uprzednio przewidzianych  i 
uzgodnionych z projektantem, 

ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych, 

powierzchnia   betonu   w   miejscu   przerwania   betonowania   powinna   być   starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez : 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów   betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2 - 3mm lub zaprawy cementowej   1 : 1 o grubości 5 mm . 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania: 

� w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nic powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura jest wyŜsza niŜ 20 C. to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 

po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem  deskowania, zbrojenia i poprzednio 



 

 

 
 

ułoŜonego zbrojenia. 

Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.3.   Warunki atmosferyczne przy układaniu miesz anki betonowej i wi ązaniu betonu. 

(1) Temperatura otoczenia 

3.  betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 ° 
C , zachowując warunki umoŜ l iwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem, 

uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, 

w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5  
°C,  jednak wymaga to zgody KP oraz zapewnienia temp eratury mieszanki betonowej + 20 
°C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego  elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki 
nie powinna być wyŜsza niŜ + 35 °C, 

przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej    0°C w okresie twardnienia betonu, nale Ŝy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3)         Zabezpieczenie betonu przy niskich temp eraturach 

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa, 

Uzyskanie     wytrzymałości     15MPa     powinno     być     zbadane     na     próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja, 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu nale Ŝy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5.      Pielęgnacja betonu. 

(1)     Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu 
• bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu 

lekkimi   osłonami   wodoszczelnymi   zapobiegającymi   odparowaniu   wody   z betonu   i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 

przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ   +5°C   nale Ŝy nie później n i Ŝ  po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni  (przez polewanie eo  najmniej 3 razy    na dobę ), 



 

 

 
 

przy temperaturze otoczenia + 1 5 °C i wy Ŝszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej, 

27. nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni, 

woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normyPN-88/B-32250, 
w czasie dojrzewania betonu  elementy powinny być  chronione  przed  uderzeniami  i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa, 

obciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu   dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej  5 MPa. 

(2) Okres piel ęgnacji 

*        UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie   
betonu   normalnie   twardniejącego   naleŜy   rozpocząć   po   24   godzinach   od zabetonowania. 

5.2.5.   Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłuŜej, im większy jest stosunek 
obciąŜenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. 
Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych napręŜeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15° C mo Ŝna dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 
2 dni lub RGb  = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów 

o powierzchni przekroju powyŜej 1600cm2, 
4 dni lub RGb  = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 

cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 
5 dni lub 0,5  RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5m, 
10 do 12 dni lub 0,7  RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0m, 
1.  28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyŜej podane terminy 
mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niŜ o 50% przy niezmienionych wymaganiach 
dotyczących wytrzymałości betonu. 

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0°C, wówczas naleŜy uznać, Ŝe beton nie 
twardnieje i takich dób nie naleŜy wliczać do czasu twardnienia betonu. 

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji moŜna ustalić wg załącznika do PN-63/B-
06250, przy czym za temperaturę, w zaleŜności od której określa się przewidywaną wytrzymałość 
betonu, uwaŜa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z 
poszczególnych średnich temperatur dobowych. Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest 
obecność InŜyniera. Optymalny cykl przesuwu deskowań przesuwnych oraz posuwu deskowań 
ślizgowych powinny być ustalone w Dokumentacji Projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone 
wynikami bitvqco prowadzonych badań na budowie. 

5.4.      Deskowania 



 

 

 
 

5.4.1.   Cechy konstrukcji deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu ( ustrój nośny, podpory ) 
powinny być wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statyczno - wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących 
normach : 

PN-92/S-10082        Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.Projektowanie. PN-81/B-

03150.01   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
   Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.  

PN-81/B-03150.03   Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły wywołane : 
- parciem świeŜej masy betonowej, 

- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać : 
-szybkość betonowania. 
-sposób zagęszczania, 

                           -obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki : 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

    -    zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
    -    zapewniać odpowiednią szczelność, 
    -    zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

 -   wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych 

( sklejka, płyty pilśniowe ). Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość desek 18 cm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Zaleca się stosowanie 
sfazowań o wymiarach 2 - 4  cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w 
stykach wklęsłych. MoŜna takie sfazowanie wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w 
projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia 
zbrojenia, zmianę powinien zatwierdzić InŜynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni 
drewnianych stykając)ch się  / masa betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, 
warstwami z Ŝywic. 

5.4.2.   Dopuszczalne ugi ęcia deskowa ń 

- 1/400 1 - dla widocznych powierzchni mostów betonowych i Ŝelbetowych, 
-  1/2501 - dla niewidocznych powierzchni mostów betonowych i Ŝelbetowych, 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi : 
- na odcinku 20 cm - 2 mm, 
- na odcinku 200 cm - 5 mm. 

6.        KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.      Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 



 

 

 
 

 Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250 : 

-właściwości cementu i kruszywa, 
-konsystencja mieszanki betonowej, 

     -zawartość powietrza w mieszance                                                                                                  
betonowej, 
      -wytrzymałość betonu na ściskanie, 
      -nasiąkliwość betonu, 

-odporność betonu na działanie mrozu, 
-przepuszczalność wody przez beton. 

  Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.innymi 
podział obiektu ( konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenia 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki błonowej 

  Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekraczać : 

- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

  Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno - cementowego W/C, ( 
cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych zgodnie 
zpkt.2.2.4. 

6.1.3. Sprawdzenie zawarto ści powietrza w mieszance betonowej 

 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

      Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać 
wartości podanych w pkt.2.3. 

6.1.4. Wytrzymało ść na ściskanie (klasy betonu ) 

 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję mostu naleŜy w 

trakcie betonowania pobierać próbki w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niŜ : 

2 1 próbka na 100 zarobów, 

1 próbka na 50 m3 betonu, 

3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą: PN - 88/B - 06250. JeŜeli próbki pobrane i 
badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 



 

 

 
 

beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia 
warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach , za zgodą InŜyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

W przypadku, gdy warunki : "a)" lub "b)" normy nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 
naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy ( uwzględniając zalecenia wyŜej wymienione). W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu według 
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w wieku wcześniejszym niŜ 28 dni. 

W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementów prefabrykowanych, naleŜy 
sprawdzić wytrzymałości technologiczne - rozformowania, składowania i wysyłki. 

Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli jego wytrzymałość określana na 

próbkach kontrolnych : 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki :  a)         przy liczbie 

kontrolowanych próbek "n" mniejszej niŜ 15 :  

R i min > α  RGb   ( warunek 2 normy PN-88/B-06250 ) gdzie :  

R i min   -    najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z "n" 
próbek, 

α       - współczynnik zaleŜny od liczby próbek "n"wg zestawienia poniŜej,  RGb     - 

wytrzymałość gwarantowana , 

liczba próbek ''n''- od 3 do 4 współczynnik     α  =  1,15, 

liczba próbek "n"-od 5 do 8 współczynnik     α  =  1,10, 

liczba próbek "n"-od 9 do 14 współczynnik     α =  1,05. 

W   przypadku, gdy warunek ( 2 ) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za 

odpowiadający danej klasie, jeŜeli : 

Rimin > RGb    ( 3 )  oraz 

R>1,2RGb     ( 4 )  gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru   5 normy. 

b)           przy liczbie kontrolowanych próbek "n" równej lub większej niŜ 15, zamiast warunku ( 2 ) 

obowiązuje warunek :  

 R- I,64S >RGb     ( 6 )  w którym :  

             R - średnie wartości wg wzoru 5 normy, 

 s -   odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone ze wzoru nr 7 normy. W przypadku, gdy 
odchylenie standardowe wytrzymałości "s", według wzoru   7 normy, jest większe od wartości 0,2 R, 
gdzie "R" według wzoru 5 normy, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy 
ro/rzut wytrzymałości. 

6.2.      Kontrola rusztowa ń 

6.2.1. Zakres  kontroli 

-badania po wykonaniu montaŜu, 
      -badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które naleŜy wykonywać zwłaszc/a po 
ewentualnych awariach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód, 

Badania przeprowadza iu/,ymer wraz z Wykonawca, 



 

 

 
 

6.2.      Kontrola szalowali 

*         Kontrola szalowań obejmuje : 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
uŜytkowania szalowania wielokrotnego uŜycia, 
- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
Dokumentacja projektowa z dopuszczalnymi tolerancjami), 
-sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie ( klasa drewna, obecność wód itp.), 
-sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny [ m ] wbudowanego betonu klasy określonej w 

Komentarzu do pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodno ść Robót z projektem i Specyfikacj ą 

Roboty powinny być  wykonane  zgodnie z projektem  technicznym,  Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

-pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z projektem i 

ST,  

- inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 

8.2.2. Zakres Robót 

Zakres   Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
InŜyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 

8.3.     Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w 
umowie. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 



 

 

 
 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie 
podłoŜa, wykonanie deskowania (dla elementów wymagających), przygotowanie, 
dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu z zagęszczeniem i 
pielęgnacją betonu, rozbiórkę deskowania, oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących 
własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, wykonanie rusztowań i ich 
rozbiórkę po zakończeniu. Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. 

 
PN-88/B-04300 

Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

2. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

3. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

4. PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 

5. PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejący. 

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

7. BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 

8. BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. 

9. WP-DDP31 Rusztowania dla budowy mostów stalowych, Ŝelbetowych lub 
betonowych. 

10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 
i określenia. 

11. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

12. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

13. PN-76/B-06714/I0 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

14. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

 

15. PN-78/B-067I4/13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 

16. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

17. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

19. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 
alaklicznej. 

20. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

21. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 
domieszek do betonu. 

22. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

23. PN-63/B-06261 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 



 

 

 
 

 
24. 
 

 
PN-77/S-10040 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 

 
25. 

 
PN-91/S-10042 

Obiektu mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 

26. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości na ściskanie. 

27. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu "N". 

 
28. 

 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
29. 

 
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

 
30. 

 
PN-93/S-10080 

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania 

i badania. 

 
31. 

 
PN-92/D-950I7 

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 

 
32. 

 
BN-66/7113-10. Sklejka szalunkowa. 

 
33. 

BN-86/7122-11/21 

Luty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

 
34. 

 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 
35. 

 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 
36. 

 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 
37. 

 
BN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 

10.2     Inne dokumenty 



 

 

 
 

1.  "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych " 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1990. Zatwierdzone do stosowania 
zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych nr 1/90 z 3 stycznia 1990 r. 
2.  Pismo Ministerstwa Komunikacji nr GDDP-8-402/17/87 z dnia : 31.01.1987.r. 

3.  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich KOR-3A. Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 
 


