
WRZESIEŃ 2013

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE

44-240 ŻORY UL.OSIŃSKA 22

Tel/fax.  32- 4690499 ; 693744105 ; 697567259www.bawin.pl      email. BAWIN@interia.pl

EGZ. NR 1

mgr inż. Dariusz Kudyk
OPRACOWAŁA:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

Gmina Suszec
43-267 Suszec,  ul. Lipowa 1

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY

GMINNYM BOISKU PIŁKARSKIM-
UTWARDZENIE TERENU,DROGA

DOJAZDOWA,ZBIORNIK RETENCYJNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

43-267 Suszec, ul. Piaskowa
dz. nr 2859/214,2860/214,4020/226,2862/226



1 

SPIS  TRE�CI

OPIS STR. 

1. Zało�enia wyj�ciowe 2 

2. Cz��� ogólnobudowlana 3 

   2.1 Wymagania ogólne 3-5 

   2.2 Przygotowanie placu budowy i urz�dze� pomocniczych oraz organizacja  robót 
budowlanych 

6-7 

3. Utwardzenie terenu, droga dojazdowa 8 

  3.1 Wymagania ogólne 8-20 

  3.2 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie  równinnym 21-25 

  3.3 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne -  wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V) 

26-27 

  3.4 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a 28-30 

  3.5 Podbudowa z tłucznia kamiennego 31-37 

  3.6 Roboty w zakresie dróg, parkingów i chodników - nawierzchnia z kostki  brukowej 
betonowej oraz z płyt a�urowych 

38-47 

  3.7 Kraw��niki betonowe 15x30cm na ławie betonowej 48-50 

  3.8 Scieki z prefabrykowanych elementów 51-54 

  3.9 Humusowanie, trawniki 55-57 

4. Zbiornik retencyjny 58 

  4.1 Zbiornik, dno i skarpy 58-62 

  4.2 Schody skarpowe 63-68 

  4.3 Scieki z prefabrykowanych elementów 69-71 

  4.4 Studnie chlonne 72-76 



2 

1 Zało�enia wyj�ciowe  

1.1 Nazwa zadania inwestycyjnego. 
Budowa drogi dojazdowej dla obsługi gminnego boiska piłkarskiego wraz z utwardzeniem i odwodnieniem 
terenu. 

1.2 Lokalizacja. 
Suszec  ul. Piaskowa, działki nr 2859/214, 2860/214, 4020/226, 2862/226. 

1.3 Inwestor. 
Gmina Suszec. 

1.4 Jednostka projektowa opracowuj�ca Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn�. 
BAWIN s.c. Usługi Projektowo-Budowlane. 

1.5 Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ). 
SST okre�la szczegółowe i ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
realizacj� w/w inwestycji. 

1.6 Podstawa opracowania: 
• ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 2004 

r.) w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
okre�lonych w programie  funkcjonalno-u�ytkowym, 

• ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 wrze�nia 
2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego 

• ROZPORZ�DZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówie� (CPV). 
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2. ST 2.0 - Cz��� ogólnobudowlana 

2.1. ST 2.1 - Wymagania ogólne 

2.1.1. Obowi�zki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy. 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przeka�e plac budowy we fragmentach i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawc� i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 
placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
- Zawiadomienie wła�ciwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpocz�ciem robót doł�czaj�c 

o�wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przej�ciu obowi�zków j. 
w. 

2.1.2. Obowi�zki Wykonawcy 
-  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 
w czasie trwania budowy.  
-  Przej�cie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
Tre�� tablic i miejsce ustawienia nale�y uzgodni� z inwestorem. Wykonawca ponosi pełn�
odpowiedzialno�� za utrzymanie placu budowy, od momentu przej�cia placu budowy do odbioru 
ko�cowego. W miar� post�pu robót, plac budowy powinien by� porz�dkowany, usuwane zb�dne 
materiały, sprz�t i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy.  
- Zabezpieczenie dostawy mediów.  
- Ochrona �rodowiska na placu budowy i poza jego obr�bem powinna polega� na zabezpieczeniach 

przed: 
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególno�ci :   

     paliwem, olejem, chemikaliami, 
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru, 
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.  

- Ochrona istniej�cych urz�dze� podziemnych i naziemnych. Przed rozpocz�ciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowi�zek zabezpieczy� wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialno�� za opiek� nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprz�tem 
znajduj�cym si� na placu budowy (od przej�cia placu do odbioru ko�cowego robót). 

- Odpowiedzialno�� za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własno�ci publicznej i prywatnej. 
- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mog�ce mie� warto�� zabytkow� lub 

archeologiczn� Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� te przedmioty, przerwa� roboty i 
niezwłocznie powiadomi� o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowi�
roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza� do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia   

2.1.3. Materiały i sprz�t 
  Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i 
obowi�zuj�cymi normami, posiada� odpowiednie atesty i �wiadectwa dopuszczenia do u�ycia, oraz 
akceptacj� inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniaj�cy 
ich wła�ciw� jako�� i przydatno�� do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem 
wymogów bezpiecze�stwa i umo�liwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.
  Sprz�t stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowa� jako�� robót okre�lon� w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 

2.1.4. Transport  
  Dobór �rodków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Ka�dorazowo powinny posiada�
odpowiednie wyposa�enie stosownie do przewo�onego ładunku, stosuj�c si� do ogranicze� obci��e�
osi pojazdów. 

2.1.5. Wykonywanie robót 
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  Wszystkie roboty powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, dokumentacj�
projektow�, udzielonymi pozwoleniami na budow� oraz wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno�� za jako��
wykonania wszystkich rodzajów robót wchodz�cych w skład zadania w cało�ci ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadaj�cego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).  

2.1.6. Dokumenty budowy 
  W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi�, przechowywa� i zabezpieczy�
nast�puj�ce dokumenty budowy: 
- dziennik budowy 
- ksi�g� obmiarów 
- dokumenty bada� i oznacze� laboratoryjnych 
- atestów jako�ciowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
- dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
- protokołów odbiorów robót 
   Pomiary i wyniki bada� powinny by� prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawc�. Dziennik budowy powinien by� prowadzony �ci�le wg wymogów 
obowi�zuj�cego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w 
dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje tak�e: 
- przedstawicielom pa�stwowego nadzoru budowlanego 
- autorowi projektu 
- osobom wchodz�cym w skład personelu wykonawczego –tylko w zakresie bezpiecze�stwa 
wykonywania robót budowlanych 
Ksi�ga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje si� okresowych wylicze� i zestawie�
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem �lepym. Ksi�g� obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstaw� do 
oblicze�  

2.1.7. Kontrola jako�ci robót    
   Za jako�� wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowi�zków przed przej�ciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawieraj�cego: mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuk� budowlan� . Projekt organizacji robót powinien zawiera�: 
- rerminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacj� ruchu na budowie 
- oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP) 
- wykaz maszyn i urz�dze� oraz ich charakterystyk�  
- wykaz �rodków transportu 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych robót 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
- opis sposobu i procedury kontroli wewn�trznej dostarczanych na budow� materiałów,  sprawdzania 
i cechowania sprz�tu podczas prowadzenia robót 
- sposób post�powania z materiałami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom 

W zakresie jako�ci materiałów Wykonawca ma obowi�zek : 
- wyegzekwowa� od dostawcy materiały odpowiedniej jako�ci 
- przestrzega� warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jako�ci  
- okre�li� i uzgodni� warunki dostaw dla rytmiczno�ci robót 
- prowadzi� bie��ce kontrole jako�ci otrzymywanych materiałów 
- wszystkie roboty i materiały powinny by� zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem 

Badania kontrolne- mog� by� przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników bada� jako niewiarygodnych. Koszty obci��aj� Inwestora je�li wyniki potwierdzaj� si� i 
spełniaj� wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

2.1.8. Obmiar robót 
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  Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksi�dze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty s� podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem. 
Obmiar powinien by� wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikaj�cych 
przeprowadza si� w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by� uzupełnione szkicami w ksi�dze obmiarów lub 
doł�czone do niej w formie zał�cznika. 

2.1.9. Odbiór robót 
  Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót z umow� oraz okre�lenie ich warto�ci 
technicznej.  
  Odbiór robót zanikaj�cych- jest to ocena ilo�ci i jako�ci robót, które po zako�czeniu podlegaj�
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zako�czeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikaj�. 
  Odbiory cz��ciowe- jest to ocena ilo�ci i jako�ci, które stanowi� zako�czony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
  Odbiór ko�cowy- jest to ocena ilo�ci i jako�ci cało�ci wykonanych robót wchodz�cych w zakres 
zadania budowlanego oraz ko�cowe rozliczenie finansowe.  
  Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jako�ci poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac zwi�zanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 

2.1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów cz��ciowych i do odbioru ko�cowego Wykonawca przygotowuje nast�puj�ce dokumenty: 
- Dokumentacj� projektow�  
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i ksi�gi obmiaru  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych  
- Atesty jako�ciowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocen� stanu faktycznego- sporz�dzon� na podstawie wyników bada� i pomiarów zał�czonych do 
dokumentów odbioru oraz ogl�dzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentacj� powykonawcz�  
- Operat kalkulacyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera� : 
- przedmiot, zakres i lokalizacj� wykonanych robót  
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formaln� zgod� Inwestora na dokonywane zmiany 
- uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót 
- dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót 

2.1.11. Tok post�powania przy odbiorze 
   Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i  jednocze�nie przekazuje 
Inwestorowi kalkulacj� kosztow� w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach cz��ciowych i 
kompletny operat kalkulacyjny  ( ko�cow� kalkulacj� kosztów) przy odbiorze ko�cowym.  
Odbioru ko�cowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilo�� i jako�� zako�czonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� projektow� oraz z 
protokołami dotycz�cymi wprowadzanych zmian . 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj� nieznacznych odst�pstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie maj�cych wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje si� odbioru. 

W przypadku stwierdzenia wi�kszych odst�pstw, maj�cych wpływ na cechy eksploatacyjne- dokonuje 
si� potr�ce� jak za wady trwałe. 
Je�li komisja stwierdzi, �e jako�� robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej – 
to roboty te wył�cza z odbioru. 
Rozliczenie robót nast�puje na zasadach okre�lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach , rozliczane s�
na podstawie ilo�ci wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej okre�lonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmuj� wszystkie czynno�ci konieczne do prawidłowego 
wykonania robót.  
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2.2. ST 2.2 - Przygotowanie placu budowy i urz�dze� pomocniczych oraz 
organizacja robót budowlanych 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
  Przed przyst�pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotowa� teren, na którym te roboty maj� by� wykonywane, w szczególno�ci: 
a) ogrodzi� plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia znajduj�cego si� na 
placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jakie mo�e zagra�a� w czasie 
wykonywania robót osobom maj�cym dost�p do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy 
powinno by� tak wykonane, aby nie stwarzało zagro�enia dla ludzi, a jego wysoko�� powinna wynosi�
nie mniej ni� 2,0m, 
b) wyrówna� stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówno�ci i wszelkiego 
rodzaju wykopów oraz zbada� czy s� zało�one w terenie lub nad nim kable, przewody i inne 
urz�dzenia, 
c) w razie stwierdzenia istnienia urz�dze�, o których mowa w p. b), nale�y usun�� je lub zabezpieczy�
po porozumieniu si�  z organem, do którego kompetencji nale�y utrzymywanie urz�dze� lub nadzór 
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowan� jednostk� b�d� osob�. W razie istnienia napowietrznych 
przewodów pr�du elektrycznego i niemo�liwo�ci  ich usuni�cia, zabezpieczy� przewody we wła�ciwy 
sposób umo�liwiaj�cy bezpieczne wykonanie robót, 
d) osuszy� w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni� korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do u�ytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
e) zapewni� korzystanie z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz o�wietlenia placu budowy i miejsca pracy, 
f) wznie�� stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie 
oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urz�dze� oraz przygotowa� miejsce do składowania 
materiałów i sprz�tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
g) na budowie, której czas trwania nie b�dzie dłu�szy ni� jeden rok, urz�dzi� dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalni�, szatni�, do gotowania napojów, suszenia odzie�y, umywalni� i 
ust�py, 
h) pomieszczenia wymienione w pkt. g) powinny by� o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami dotycz�cymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych 
na budowie, 
i) usuwa� z placu budowy gruz, zb�dne materiały, urz�dzenia i przedmioty mog�ce stwarza�
przeszkody lub utrudnia� wykonywanie robót. 

2.2.2. Drogi i przej�cia dla pieszych oraz transportu r�cznego poziomego. 
Drogi i przej�cia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
- ci�g (droga) dla pieszych  powinien  by�  wydzielony na poboczach  jezdni dróg podstawowych na 
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi).  Szeroko��  ci�gu  powinna  wynosi�  co najmniej   
0,75 m przy  ruchu  jednokierunkowym  i  1,20 m przy  ruchu  dwukierunkowym, 
- przej�cia dla pieszych nale�y wyznacza� w  miejscach zapewniaj�cych bezpiecze�stwo pieszych, w 
razie konieczno�ci  wyznaczania przej�cia w miejscu niebezpiecznym, szeroko�� jego nie powinna by�
mniejsza ni� 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym, 
- przej�cia i miejsca niebezpieczne  powinny  by�  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub  zakazu  
oraz  dobrze  o�wietlone, 
- przej�cia przebiegaj�ce obok lub nad zagł�bieniami powinny by� zabezpieczone barier� składaj�c�
si� z deski kraw��nikowej o wysoko�ci 0,15m i por�czy ochronnej, umieszczonej na wysoko�ci 1,1m, z 
tym �e wolna przestrze� mi�dzy por�cz� i desk� kraw��nikow� powinna  by� wypełniona cz��ciowo 
lub całkowicie  w  sposób  zabezpieczaj�cy  pracowników  przed  upadkiem  z  wysoko�ci, 
- nachylenie  pochylni  przeznaczonych  do  przenoszenia  ci��arów  nie  powinno  by�  wi�ksze  ni�  
10%, 
- drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  nie  mog�  by�  nachylone  wi�cej  ni�: 4% dla  wózków   

2.2.3. Pomosty i gniazda monta�owe 
  Pomosty  komunikacyjne  powinny  zabezpieczone  w taki  sam  sposób  jak  doj�cia  w  miejscach  
niebezpiecznych. 
Pomosty  robocze  powinny  mie� powierzchni�  i  wysoko��  zapewniaj�ce  mo�liwie  wygodn�  i  
bezpieczn�  prac�,  składowanie  materiałów  oraz  u�ycie  narz�dzi  niezb�dnych  do  wykonania  
danego  rodzaju  robót;  pomosty  robocze  powinny  by�  obliczone  i  przystosowane  na  
równoczesne  obci��enie  wynikaj�ce  z  liczby  pracowników  pracuj�cych  na  pomo�cie  oraz  masy  
materiałów  i  narz�dzi  niezb�dnych  do  wykonywania  rytmicznej  pracy.  Przeci��enie  pomostów  
roboczych  ponad  dopuszczalne  obci��enie  jest  zabronione. 
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Przeno�ne  gniazda  robocze  z kształtowników  stalowych  powinny  by�  wykonane  zgodnie  z 
projektem, a zaczepy  gniazd  powinny  zapewnia�  bezpieczne  zawieszenie  ze  współczynnikiem  
pewno�ci  nie  mniej  ni�  trzy. 

2.2.4. Oznakowanie obiektów na placu budowy 
  Ka�dy  obiekt,  a  szczególnie  obiekty  o  okre�lonym  stopniu  bezpiecze�stwa,  powinien  by�
odpowiednio  oznakowany. Ostrze�enia  powinny  by�  umieszczone  na  tablicach  ustawionych  na  
drogach  i  doj�ciach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległo�ci,  tak  aby  informacja  dotarła  do  osób 
przebywaj�cych  w  pobli�u  obiektów  odpowiednio  wcze�niej.  Zakazy  dotycz�ce  takich  obiektów  
powinny  by�  umieszczone  zarówno  na  tablicy  informacyjnej  jak  i  przy  drzwiach  wej�ciowych  do  
obiektu.  Tablice  informacyjne  i  znaki  ostrzegawcze  powinny  by�  umocowane na  trwałych  
elementach  i  zabezpieczone  przed  zniszczeniami, uszkodzeniem  lub  zawianiem �niegiem. O  
zmroku  i  porze  nocnej  tablice  powinny  by�  o�wietlone. 

2.2.5. Wyposa�enie placu budowy w instalacje 
- Instalacje elektryczne - zapotrzebowanie budowy na energi� elektryczn�  powinno by� dostosowane 
do wielko�ci placu budowy, przewidywanych  maszyn i urz�dze�, potrzeb gospodarczych i o�wietlenia  
pomieszcze�  w obiektach, urz�dzenia  elektryczne na placu budowy powinny by� wykonywane, 
utrzymane i eksploatowane w  sposób  zgodny  z  aktualnymi  przepisami oraz normami. 
Prace  zwi�zane z podł�czeniem, kontrol�, konserwacj� i napraw� urz�dze� i instalacji elektrycznych 
powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce wymagane przepisami uprawnienia. 

- Instalacje  wodoci�gowe - na budowie  nale�y  wykona�  instalacj�  wodoci�gow�  poł�czon�  z sieci�  
miejsk� lub wykonanymi  na  budowie  lub  w  pobli�u  uj�ciami  wodnymi, zapewniaj�c�  zaopatrzenie  
w wod�  w  ilo�ci  niezb�dnej  na  potrzeby  technologiczne, gospodarcze  i pitne. 
W przypadku  gdy nie  ma  mo�liwo�ci  zaopatrzenia  budowy  w  wod�  wodoci�gow�  i pitn�, nale�y  
wykona�  oddzielne  punkty  poboru  wody  do  celów  u�ytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

2.2.6. Składowanie, przechowywanie elementów i wyrobów  na  placu budowy 
   Na placu budowy powinny by� wyznaczone miejsca do składowania materiałów. W pomieszczeniach 
magazynowych nale�y umie�ci� tablice okre�laj�ce dopuszczalne obci��enie przypadaj�ce na metr 
kwadratowy powierzchni podłogi. 
   Składowiska materiałów budowlanych i urz�dze� technicznych powinny by� wykonane w sposób 
zabezpieczaj�cy przed mo�liwo�ci� wywrócenia, zsuni�cia lub rozsuni�cia si� składowanych 
materiałów i elementów. Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii 
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 
   Przy składowaniu materiałów odległo�� stosów nie powinna by� mniejsza ni�:  
1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowa�,  
2) 1,50 m - od zewn�trznej główki szyny kolejowej,  
3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
Mi�dzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nale�y pozostawi� przej�cia o szeroko�ci co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko�ci odpowiadaj�cej gabarytowi naładowanych �rodków 
transportowych i powi�kszonej:  
1) o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym �rodków poruszanych sił�
mechaniczn�,  
2) o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym �rodków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  
Materiały powinny by� składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.  
Materiały drobnicowe powinny by� uło�one w stosy o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymało�ci tych materiałów.  
Stosy materiałów workowanych powinny by� układane krzy�owo i nie przekracza� 10 warstw.  
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie 
ich bezpo�rednio nad lud�mi oraz nad kabin� kierowcy jest zabronione.  
Na czas wykonywania wymienionych czynno�ci,  kierowca obowi�zany jest opu�ci� kabin�.  
W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewo�enie osób na ładunku lub obok niego jest 
zabronione. 
 Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia nale�y przechowywa� w szczelnych opakowaniach, na 
których powinny by� podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwo�ci dla zdrowia.  
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, doj�cia i dojazdy powinny by� w czasie wykonywania robót 
o�wietlone zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. Gdy �wiatło dzienne nie jest wystarczaj�ce oraz o 
zmroku i w nocy nale�y zapewni� dostateczne o�wietlenie sztuczne.  
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3. ST 3.0 – Utwardzenie terenu, droga dojazdowa 

3.1. ST 3.1 - Wymagania ogólne (DM.00.00.00)

3.1.1. WST�P 

3.1.1.01. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budowa utwardzenia terenu i drogi dojazdowej do boiska w 
Suszcu przy ul. Piaskowej. 

3.1.1.02. Zakres stosowania SST 
       Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych.  

3.1.1.03. Zakres robót obj�tych SST 
Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z załaczonymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
- Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie równinnym, 
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne - wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych (kat. I - V), 
- Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a, 
- Podbudowa z tłucznia kamiennego, 
- Roboty w zakresie dróg, parkingów i chodników - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz z 
płyt a�urowych, 
- Kraw��niki betonowe 15x30cm na ławie betonowej, 
- Scieki z prefabrykowanych elementów, 
- Humusowanie, trawniki. 

  
3.1.1.04. Okre�lenia podstawowe 
      U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-
u�ytkow� (droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 
- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
- Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego 
zako�czeniu. 
- Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, 
wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji 
technicznej pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i projektantem. 
- In�ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
- Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel�cymi jezdnie. 
- Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
- Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 
- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
- Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, 
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 
In�yniera/Kierownika projektu. 
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- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu. 
- Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od 
ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 
- Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
- Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca 
lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
- Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 
istniej�cej nawierzchni. 
- Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e.  
Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
- Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji 
nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 
- Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e 
zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
- Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 
- Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 
- Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
- Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed 
uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
- Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
- Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci 
przemarzania. 
- Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, 
ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 
- Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) 
istniej�cego poł�czenia. 
- Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t itp. 
- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 
- Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
- Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
- Rozpi�to�� teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła mostowego. 
- Szeroko�� u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mostowych z wył�czeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
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- 	lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
- Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 
- Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn�
lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e 
polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz 
ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

3.1.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci 
na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ST i 
poleceniami Kierownika projektu. 

• Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

• Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� ni�ej wymienione cz��ci: 
Projekt Budowlano–Wykonawczy; 

• Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
 Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by 
jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Kierownika projektu, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub 
SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

• Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych 
obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót 
projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Kierownika 
projektu. 
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 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 
przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� kontraktow�. 

• Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, podejmowa� wszelkie uzasadnione 
kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: lokalizacj� baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

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

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

• Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 
jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze�
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na 
terenie budowy i powiadomi� Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
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 Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 
realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane 
jego działalno�ci�. 

• Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
 Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony 
fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu. 

• Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy, mi�dzy innymi Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. (Dz. 
U.nr 151 poz. 12562 r.2002). 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga�
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

• Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

• Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 
wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w 
sposób ci�gły b�dzie informowa� Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 
zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

• Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które 
spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa�
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s�
pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. 
Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie 
opisane przez Wykonawc� i przedło�one Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

3.1.2. MATERIAŁY 

3.1.2.01. 	ródła uzyskania materiałów 
   Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
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informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały 
z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały uzyskane z 
dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie realizacji robót. 

3.1.2.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów ze �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 
zobowi�zany dostarczy� Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 
eksploatacji �ródła. 
 Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty 
z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji, 
uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów pochodz�cych ze �ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka��
si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko�czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� Kierownika 
projektu. 
 Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi 
na danym obszarze. 

3.1.2.03. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
   Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy  i 
zło�one w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Je�li Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 
na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez Kierownika projektu. 
 Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem  i niezapłaceniem. 

3.1.2.04. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie bada� wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Kierownika projektu. 

3.1.2.05. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były 
dost�pne do kontroli przez Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 

3.1.2.06. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by�
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podstaw� do 
akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
 W przypadku, gdy Kierownik projektu b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, musz� by�
spełnione nast�puj�ce warunki: 
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Kierownik projektu b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Kierownik projektu b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 

3.1.3. SPRZ�T 
  Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny 
z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustale� w wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 
Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera/Kierownika 
projektu, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.1.4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow�. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. 
	rodki transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� u�yte przez Wykonawc� pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami 
Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi�mie przez Kierownika projektu. 
 Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez 
Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
 Decyzje Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki bada�
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an�
kwesti�. 



15 

 Polecenia Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre�lonym 
przez Kierownika projektu, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

3.1.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

3.1.6.01. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 
 Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Kierownika projektu program 
zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony 
sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizacj� ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp., wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo��
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i 
sterowania jako�ci� wykonywanych robót, wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli  
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie 
bada�), sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Kierownikowi projektu; 
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

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

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

3.1.6.04. Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
 Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 

3.1.6.05. Raporty z bada�
  Wykonawca b�dzie przekazywa� Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.1.6.06. Badania prowadzone przez Kierownika projektu 
  Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 
 Kierownik projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
 Kierownik projektu mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s�
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST. Mo�e równie� zleci�, sam lub poprzez 
Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 
zostan� przez Wykonawc�. 

3.1.6.07. Certyfikaty i deklaracje 
  Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
- certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 
1 i które spełniaj� wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d�
dostarczone przez Wykonawc� Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

3.1.6.08. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: dat� przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, dat� uzgodnienia przez 
In�yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, terminy 
rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w 
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia In�yniera/Kierownika 
projektu, daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyja�nienia, uwagi i 
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane 
dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotycz�ce jako�ci 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�. 
 Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

Ksi��ka obmiarów - stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów. 

Dzienniki laboratoryjne - deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 
Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Kierownika projektu. 

 Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce 
dokumenty: 
pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale�, 
korespondencj� na budowie. 
 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Kierownika projektu i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

3.1.7. OBMIAR ROBÓT 

3.1.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
   Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i Kierownika projektu. 
 Obmiar nie powinien obejmowa� dodatkowych robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej z 
wyj�tkiem robót zaakceptowanych przez Kierownika projektu na pi�mie. Zwi�kszona ilo�� robót w 
stosunku do dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego upowa�nienia Kierownika projektu 
nie mo�e stanowi� podstawy do roszcze� o dodatkow� zapłat�. 

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

3.1.7.03. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
   Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Kierownika projektu. 
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 
sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

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

3.1.7.05. Czas przeprowadzenia obmiaru 
   Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w 
formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem 
projektu. 

3.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

3.1.8.01. Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- odbiorowi cz��ciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.1.8.02. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Kierownika projektu. 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

3.1.8.03. Odbiór cz��ciowy 
  Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik 
projektu. 

3.1.8.04. Odbiór ostateczny robót 

3.1.8.04.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
 Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 3.1.8.04.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja 
dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga�
przyj�tych w dokumentach umowy. 

3.1.8.04.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki 
budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze�
laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich 
wyników bada� i pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły odbioru i przekazania  
tych robót wła�cicielom urz�dze�, geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia 
terenu, kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

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

3.1.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

3.1.9.01. Ustalenia ogólne 
   Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy, 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

3.1.9.02. Warunki umowy i wymagania ogólne 
   Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

3.1.9.03. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
   Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
- opłaty/dzier�awy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 
tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł, 
- utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

3.1.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami). 
Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi 
zmianami). 
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3.2. ST 3.2 - Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysoko�ciowych w 
terenie równinnym (D.01.01.01) 

3.2.1. WST�P 

3.2.1.01. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru wyznaczenia trasy i punktów wysoko�ciowych. 

3.2.1.02. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.01. 

3.2.1.03. Zakres robót obj�tych OST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz poło�enia obiektów in�ynierskich. 

3.2.1.04. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 
   W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych 
wchodz�: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysoko�ciowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

3.2.1.05. Okre�lenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt 
trasy. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.1.06. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.2. MATERIAŁY 

3.2.2.01. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.2.02. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i 
długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 
mm i długo�ci od  0,04 do 0,05 m. 
 Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłu� trasy. 

3.2.3. SPRZ�T 

3.2.3.01. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.3.02. Sprz�t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, ta�my stalowe, szpilki, sprz�t GPS. 
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 Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien 
gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

3.2.4. TRANSPORT 

3.2.4.01. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.4.02. Transport sprz�tu i materiałów 
Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

3.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.2.5.01. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 Zamawiaj�cy ma obowi�zek przekaza� Wykonawcy „Materiały geodezyjne” (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót. 
Roboty obejmuj� wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
-  punktów osi trasy, 
-  punktów wyznaczaj�cych mierzone przekroje poprzeczne, 
-  reperów roboczych, 
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym pocz�tków i ko�ców krzywych przej�ciowych i 
łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów mostowych i zało�enie reperów 
roboczych przy tych obiektach, 
e) stabilizacji punktów w sposób chroni�cy je przed zniszczeniem, 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrz�dnych, ł�cznie z ich zgłoszeniem do Pa�stwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezb�dnym zakresie, 
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikaj�cych z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustale� innych SST. 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 
pa�stwowej, zgodnie z zasadami okre�lonymi w niniejszej SST. 

3.2.5.02. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
   Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK. 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce 
lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi�
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na koszt 
Zamawiaj�cego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s�
zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu 
istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi� o tym 
In�yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem 
odpowiedniej decyzji przez In�yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera, 
zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty 
dodatkowe w takim przypadku obci��� Wykonawc�. 
 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w 
oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w 
czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone 
przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do 
obowi�zków Wykonawcy. 

3.2.5.03. Osnowa realizacyjna 
   Przed przyst�pieniem do Robót, Wykonawca ma obowi�zek wyznaczy� i zastabilizowa� osnow�
pomiarow�. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysoko�ciowych powinno by� takie, aby 
ka�dy punkt zlokalizowany w obr�bie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy 
poziomej oraz co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z zało�on� dokładno�ci�. Ponadto przy 
ka�dym realizowanym obiekcie in�ynierskim powinny by� zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe 
punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezale�nie od punktów o których 
mowa powy�ej. 
 Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami Robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, 
istniej�cych budowlach wzdłu� trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale�y 
zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i 
jednoznaczne okre�lenie nazwy repera i jego rz�dnej. 
Dokładno�� osnowy realizacyjnej powinna odpowiada� dokładno�ci osnowy pomiarowej pa�stwowej II-
giej klasy.  
 Osnowa realizacyjna powinna by� dowi�zana co najmniej do dwóch punktów osnowy pa�stwowej 
(poziomej i pionowej) klasy nie ni�szej ni� II-giej. Przed dowi�zaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
pa�stwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrz�dnych punktów osnowy pa�stwowej, do której 
osnowa realizacyjna ma by� dowi�zana. Aktualizacj� t� wykonuje si� wył�cznie za pomoc� sprz�tu 
GPS. 
 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y równie� utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 
Robót, w okresie gwarancji i r�kojmi. Osnow� realizacyjn� nale�y aktualizowa� nie rzadziej ni�: 
w trakcie trwania Robót – co miesi�c oraz w przypadku ka�dego naruszenia któregokolwiek punktu 
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si� równie� uzasadnion� obaw�
Wykonawcy lub Kierownika Projektu, �e takie naruszenie nast�piło, 
w okresie gwarancji – według wskaza� Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej ni� co 3 miesi�ce, 
w okresie r�kojmi – według wskaza� Kierownika Projektu. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno��
cz�stszej aktualizacji osnowy, ni� w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie mo�e 
powodowa� roszcze� Wykonawcy o dodatkow� zapłat�. 

3.2.5.04. Odtworzenie osi trasy 
   Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o Dokumentacj� Projektow� przy wykorzystaniu 
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy pa�stwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w p. 
03 
 O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci 
zale�nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm. 
 Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zast�pi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� Robót. 
 Punkty wyznaczaj�ce o� trasy na krzywych powinny by� wyznaczone na tyle g�sto, aby odległo��
pozioma pomi�dzy styczn� z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała zało�onej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 

3.2.5.05. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (okre�lenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz w miejscach 
wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Kierownika Projektu. 
 Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr oraz wykopów 
gł�bszych ni� 1 metr. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y dostosowa� do ukształtowania 
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terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej powinna odpowiada� odst�powi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 5 mm w stosunku do 
rz�dnych niwelety okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Na odcinkach, na których wyst�puj� łuki pionowe odległo�� pomi�dzy krzywych powinny by�
wyznaczone na tyle g�sto, aby odległo�� pozioma pomi�dzy styczn� z poprzedniego punktu a 
punktem na krzywej nie przekraczała zało�onej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacj� Projektow�. 

3.2.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
   Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami 
i dokładno�ciami wymienionymi w punkcie 5. Roboty obj�te SST odbiera Kierownik Projektu na 
podstawie przedstawionych przez Wykonawc� szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg 
zasad okre�lonych w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.2.7. OBMIAR ROBÓT 
   Jednostk� obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysoko�ciowych jest kilometr (km) 
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko�ciowo oraz zastabilizowanej trasy, ł�cznie z wykonaniem wszystkich 
niezb�dnych czynno�ci maj�cych na celu wykonanie i odbiór Robót. 

3.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
   Ogólne zasady odbioru Robót podane s� w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Roboty obj�te 
SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawc� szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów. 

3.2.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
   Płaci si� za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysoko�ciowych po dokonaniu 
odbioru Robót wg punktu 8. 
Zakres Robót obejmuje: 
- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniej�cy przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
pocz�tków i ko�ców elementów geometrycznych - krzywych przej�ciowych i łuków kołowych oraz ramp 
przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysoko�ciowym, 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysoko�ciowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie  
z Dokumentacj� Projektow� oraz ich zag�szczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie pikieta�u w 
sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bie��co do zako�czenia okresu 
gwarancyjnego, 
- zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrz�dnych, ł�cznie z ich zgłoszeniem do Pa�stwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
- uzyskanie wszystkich niezb�dnych danych z Pa�stwowego Zasobu Geodezyjnego, 
- aktualizacja punktów osnowy pa�stwowej (poziomej i pionowej), 
- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i r�kojmi punktów osnowy 
realizacyjnej, 
- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikaj�cych z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 
szczegółowych ustale� innych SST, 
- wykonanie wszystkich niezb�dnych czynno�ci okre�lonych w niniejszej SST na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami okre�lonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 
- pozyskanie niezb�dnych materiałów geodezyjnych, 
- wykonanie niezb�dnych zgłosze� i innych czynno�ci przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
- zakup i transport materiałów i sprz�tu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST, zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. 

3.2.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pó�niejszymi 
zmianami). 
2.  Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
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4.  Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5.  Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
6.  Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK, 1979. 
7.  Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8.  Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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3.3. ST 3.3 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty 
ziemne - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I - V (D.02.01.01)

3.3.1. WST�P 

3.3.1.01. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru, robót zwi�zanych z wykonaniem wykopów. 

3.3.1.02. Zakres stosowania SST 
   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 01. 

3.3.1.03. Zakres Robót obj�tych SST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania Robót wymienionych w p.01. i 
obejmuj�: 
- wykopy z odwozem na wysypisko na odległo�� do 30 km, 

3.3.1.04. Okre�lenia podstawowe 
   Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami i okre�leniami podanymi 
w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.3.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST i poleceniami Kierownika Projektu.  
Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.3.2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy.  

3.3.3. SPRZ�T 
   U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy, PZJ i warunkami okre�lonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponowa� nast�puj�cym 
sprz�tem: 
a) koparka, 
b) spycharka g�sienicowa, 
c) samochody samowyładowcze. 
U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i uzyska� akceptacj� Kierownika Projektu. 

3.3.4. TRANSPORT 
Przewóz gruntu na wysypisko przewiduje si� na odległo�� do 30 km. 

3.3.5. WYKONANIE  ROBÓT  
   Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane wykopy. 
Wykopy nale�y wykonywa� z zachowaniem nast�puj�cych wymaga�: 
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie mo�e by� wi�ksze ni� 10 cm; 
- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� +1cm i -3cm; 
- szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 10 cm; 
- kraw�dzie dna wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama�; 
- pochylenie skarp wykopu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10%; 
- maksymalna gł�boko�� wkl��ni�� na powierzchni skarp wykopu nie mo�e przekracza� 10 cm.  
Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu przewidywany 
sposób odwodnienia wykopów oraz sprz�t do tego przewidziany. 
Sposób i kolejno�� realizacji wykopów musi uwzgl�dnia� etapowanie Robót i ich post�p w pozostałych 
bran�ach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powoduj�cym utrudnienia w 
realizacji innych Robót lub w sposób powoduj�cy zagro�enie ruchu pieszego lub kołowego. 
Warunkiem rozpocz�cia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poni�ej zwierciadła wody 
gruntowej, obni�enie tego zwierciadła do poziomu umo�liwiaj�cego wykonywanie Robót.  
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Wykopy nale�y wykonywa� w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oparcia obiektów s�siednich oraz 
skarp wykopu. W przypadkach w�tpliwych Wykonawca jest zobowi�zany do wykonania obliczenia 
stateczno�ci skarp oraz zabezpieczenia obiektów s�siednich. Obliczenia te podlegaj� sprawdzeniu 
przez Kierownika Kontraktu oraz Projektanta. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów s�siednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuni�cia 
si� gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. 
Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem si� do 
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca b�dzie własnym staraniem utrzymywał system 
odwodnienia przez cały niezb�dny czas. 

3.3.6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
   Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci; 
b) zapewnienie stateczno�ci skarp; 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zako�czeniu; 
d) dokładno�� wykonania wykopów; 
e) bie��cego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszcze� nanoszonych samochodami 
przewo��cymi grunt. 

3.3.7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostk� obmiarow�  jest metr sze�cienny  (m3) wykonanych Robót. 

3.3.8. ODBIÓR  ROBÓT  
Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie wyniki 
bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. W przypadku niezgodno�ci 
cho� jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si� za niezgodne z 
Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na własny koszt. 

3.3.9. PODSTAWA  PŁATNO�CI 
  Płaci si� za metr sze�cienny (m3) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jako�ci Robót w 
oparciu o wyniki pomiarów i bada� laboratoryjnych. Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- wykonanie wykopu, 
- transport gruntu, 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- bie��ce utrzymanie w czysto�ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszcze� nanoszonych 
samochodami przewo��cymi grunt, 
- rekultywacja terenu ukopu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST, zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 

3.3.10.  PRZEPISY  ZWI
ZANE 
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podło�a przez  
obci��enie płyt�. 
BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a 
nawierzchni  
podatnych. 
BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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3.4. ST 3.4 - Korytowanie wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a 
(D.04.01.01)

3.4.1. WST�P 

3.4.1.01. Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a. 

3.4.1.02. Zakres stosowania SST 
   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 01. 

3.4.1.03. Zakres Robót obj�tych SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania Robót wymienionych w  p.01. 
 i obejmuj� mechaniczne profilowanie i zag�szczenie koryta stanowi�cego podło�e pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni na całej powierzchni nowych konstrukcji drogowych. 
              

3.4.1.04. Okre�lenia podstawowe 
  Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

3.4.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót i ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST, i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.4.2. MATERIAŁY 
 Nie wyst�puj�. 

3.4.3. SPRZ�T 
  U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy, PZJ i warunkami okre�lonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Przy mechanicznym zag�szczaniu podło�a gruntowego Wykonawca powinien dysponowa�
nast�puj�cym sprawnym technicznie sprz�tem: 
-  równiarka samojezdna, 
-  spycharka g�sienicowa. 
-  walec okołkowany, 
-  walec gładki, 
-  walec ogumiony, samojezdny. 

3.4.4. TRANSPORT 
Nie wyst�puje. 

3.4.5. WYKONANIE ROBÓT 
   Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas 
Robót i Harmonogram Robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�dzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzgl�dnia� wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczy�
koryto przed zawilgoceniem. 
W czasie prowadzenia Robót nale�y wykona� tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych oraz gruntowych. 

3.4.5.01. Profilowanie i zag�szczenie podło�a 
   Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zag�szczenie 
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod doln� warstw� podbudowy nale�y wykona� zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówno�ci powstałe przy zag�szczaniu powinny by� naprawione przez Wykonawc� w 
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Zag�szczenie podło�a nale�y kontrolowa� wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
BN-77/8931-12 lub dla gruntów grubookruchowych płyt� VSS zgodnie z PN-S-02205. 
Wilgotno�� gruntu podło�a przy zag�szczeniu nie powinna ró�ni� si� od wilgotno�ci optymalnej: 
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- w gruntach niespoistych    ± 2%, 
- w gruntach mało i �rednio spoistych   + 0% i -2%, 
- w mieszaninach popiołowo - �u�lowych  +2% i -4%. 
Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przyst�pieniem do układania podbudowy nale�y odczeka� do czasu jego naturalnego osuszenia lub 
u�y� �rodków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
Po osuszeniu podło�a Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb�dnych 
napraw. Je�eli zawilgocenie nast�pi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona 
na własny koszt. 

3.4.5.02. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 
   Warto�ci wtórnych modułów odkształcenia E2 badanych według zał�cznika „B” normy PN-S-
02205:1998, wska�nika zag�szczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 oraz wska�nika 
odkształcenia Io = E2 /E1, powinny odpowiada� parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-02205, 
w zale�no�ci od gł�boko�ci od powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów. Dla projektowanego 
obiektu nale�y przyjmowa�: 
dla parkingu i dojazdów – jak dla dróg o ruchu lekkim. 
 Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie 
gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego 
uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

3.4.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

3.4.6.01. Badania i pomiary wykonanego koryta i podło�a 
  W wypadku w�tpliwo�ci, co do jako�ci wykonanych Robót, Kierownik Projektu mo�e za��da�
wykonania bada� dodatkowych lub zmieni� cz�stotliwo�� ich wykonania w stosunku do cz�stotliwo�ci 
podanej w niniejszej SST. 

3.4.6.02. Zag�szczenie podło�a 
  Wska�nik zag�szczenia podło�a nale�y sprawdza� wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch 
punktach wybranych losowo na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na 500 
m2.  Zag�szczenie nale�y kontrolowa� na podstawie normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 

3.4.6.03. No�no�� i zag�szczenie podło�a 
   W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zag�szczenia wg metody Proctora jest niemo�liwe ze 
wzgl�du na gruboziarnisto�� materiału tworz�cego podło�e, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na 
metodzie obci��e� płytowych wg PN-S-02205. 
Niezale�nie od zastosowania metody płytowej do sprawdzenia zag�szczenia podło�a, nale�y to 
badanie wykona� w celu sprawdzenia no�no�ci podło�a. Wtórny moduł odkształcenia nale�y 
wyznaczy� na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na 500 m2 podło�a.  
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia powinien wynosi�: 
a)  dla �wirów, pospółek i piasków - Io ≤ 2,2 
b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin 
zwi�złych, iłów) - Io ≤ 2,0 
c) dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych w tym zwi�złych) - Io ≤ 2,2 
d)  dla narzutów kamiennych, rumoszy - Io ≤ 2,2 
e)  dla gruntów antropogenicznych - na podstawie bada� poligonowych. 
Do odbioru zag�szczenia podło�a Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników bada� wska�nika zag�szczenia, wraz z warto�ciami �rednimi dla całego odbieranego 
odcinka, wykonane na podstawie bie��cej kontroli zag�szczenia. 

3.4.6.04. Równo��
  Nierówno�ci profilowanego i zag�szczonego podło�a nale�y mierzy� 4 metrow� łat�, co 20 m w 
kierunku podłu�nym. Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� łat�, co najmniej 10 razy na ka�dy 1 km. 
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 2 cm. 

3.4.6.05. Spadki poprzeczne 
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   Spadki poprzeczne nale�y mierzy� za pomoc� 3,5 metrowej łaty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na pocz�tku, w �rodku i ko�cu 
ka�dego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podło�a powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

3.4.6.06. Gł�boko�� koryta i rz�dne dna 
   Gł�boko�� koryta i rz�dne nale�y sprawdza� na kraw�dziach i w osi koryta: 
 na prostych – co 20 m, 
 na odcinkach krzywoliniowych – co 10 m. 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza� + 0 cm i - 2 cm. 

3.4.6.07. Ukształtowanie koryta 
   Ukształtowanie koryta nale�y sprawdza� w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, ni� co 100 m. 
O� koryta w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� o 5 cm. 

3.4.7. OBMIAR ROBÓT 
   Jednostk� obmiarow� jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
gruntowego. 

3.4.8. ODBIÓR ROBÓT 
   Podło�e podlega odbiorowi cz��ciowemu według zasad okre�lonych w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. Badania przy odbiorze polegaj� na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

3.4.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płaci si� za metr kwadratowy (m2) profilowania i zag�szczania podło�a. 
Cena jednostki obmiarowej jest cen� u�rednion� dla zało�onego sposobu wykonania i obejmuje: 
-  profilowanie koryta, 
-  zag�szczenie koryta, 
-  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 
-  ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
-  wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 
-  oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
-    wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST, zgodnie z   
     Dokumentacj� Projektow�. 

3.4.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podło�a przez obci��enie płyt�
IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. 
Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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3.5. ST 5.5 - Podbudowa z tłucznia kamiennego (D.04.04.04)

3.5.1. WST�P 

3.5.1.01. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

3.5.1.02. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je 
stosowa� w zlecaniu Robót opisanych w podpunkcie 01 

3.5.1.03. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudow� z tłucznia kamiennego wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
 - podbudow� zasadnicz�. 

3.5.1.04. Okre�lenia podstawowe 
  Podbudowa z tłucznia kamiennego - cz��� konstrukcji nawierzchni składaj�ca si� z jednej lub wi�cej 
warstw no�nych z tłucznia i kli�ca kamiennego. 
Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.5.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.5.2. MATERIAŁY 

3.5.2.01. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
   Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.5.2.02. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], s�: 
kruszywo łamane zwykłe: tłucze� i kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropienia podczas wałowania 
i klinowania. 

3.5.2.03. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy nale�y u�y� nast�puj�ce rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
tłucze� od 31,5 mm do 63 mm, 
kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 In�ynier mo�e dopu�ci� do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo�ród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostan� okre�lone w SST. 
 Jako�� kruszywa powinna by� zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre�lonymi dla: 
klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III   - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nale�y stosowa� kruszywo gatunku 
co najmniej 2. 
 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i kli�ca, wg PN-B-11112 [8] 
Lp. Wła�ciwo�ci Klasa II Klasa III 
1 	cieralno�� w b�bnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu 
    - w kli�cu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej ni�:   

35 
40 

30 

50 
50 

35 
2 Nasi�kliwo��, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wi�cej ni�:   
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a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 2,0 

3,0 
3,0 
5,0 

3 Odporno�� na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie wi�cej ni�: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0 
5,0 

10,0 
10,0 

4 Odporno�� na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpo�redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie wi�cej ni�: 
- w kli�cu 
- w tłuczniu 

30 
nie bada 
si�

nie bada 
si�
nie bada 
si�

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i kli�ca w zale�no�ci od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Podbudowa 
jednowarstwo
wa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu 
    - w kli�cu 
b) zawarto�� frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej ni�: 
    - w tłuczniu i w kli�cu 
c) zawarto�� podziarna, % m/m, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu i w kli�cu 
d) zawarto�� nadziarna, % m/m, nie wi�cej ni�: 
    - w tłuczniu i w kli�cu 

3 
4 

75 

15 

15 

4 
5 

65 

25 

20 
2 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, wg PN-B-06714-

12 [1], % m/m, nie wi�cej ni�: 
- w tłuczniu i w kli�cu 0,2 0,3 

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 
[3], % m/m, nie wi�cej ni�: 
- w tłuczniu 
- w kli�cu 

40 
nie bada si�

45 
nie bada si�

4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w kli�cu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   ni�: wzorcowa 

3.5.2.04. Woda 
 Woda u�yta przy wykonywaniu zag�szczania i klinowania podbudowy mo�e by� studzienna lub z 
wodoci�gu, bez specjalnych wymaga�. 

3.5.3. SPRZ�T 

3.5.3.01. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.5.3.02. Sprz�t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i kli�ca, 
- rozsypywarek kruszywa do rozło�enia kli�ca, 
- walców statycznych gładkich do zag�szczania kruszywa grubego, 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag�szczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
kli�cem, 
- szczotek mechanicznych do usuni�cia nadmiaru kli�ca, 
- walców ogumionych lub stalowych gładkich do ko�cowego dog�szczenia, 
- przewo�nych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz�dzenia do rozpryskiwania wody. 
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3.5.4. TRANSPORT 

3.5.4.01. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.5.4.02. Transport kruszywa 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

3.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

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

3.5.5.02. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod podbudow� tłuczniow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 
cz�stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudow� tłuczniow� powinna by�
uło�ona warstwa odcinaj�ca lub wykonane ulepszenie podło�a. 
 W przypadku zastosowania pomi�dzy warstw� podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podło�a 
warstwy odcinaj�cej albo ods�czaj�cej, powinien by� spełniony warunek nieprzenikania cz�stek 
drobnych, wyra�ony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
≤

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej albo 
                    ods�czaj�cej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 
 Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacj� projektow� lub według zalece� In�yniera, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

3.5.5.03. Wbudowywanie i zag�szczanie kruszywa 
 Minimalna grubo�� warstwy podbudowy z tłucznia nie mo�e by� po zag�szczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwi�kszych ziarn tłucznia. Maksymalna grubo�� warstwy podbudowy po 
zag�szczeniu nie mo�e przekracza� 20 cm. Podbudow� o grubo�ci powy�ej 20 cm nale�y wykonywa�
w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno by� rozło�one w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu układarki 
albo równiarki. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej 
zag�szczeniu i zaklinowaniu osi�gn�ła grubo�� projektowan�. 
 Kruszywo grube po rozło�eniu powinno by� przywałowane dwoma przej�ciami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni� 30 kN/m. Zag�szczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocz�� si� od kraw�dzi i stopniowo przesuwa� si� pasami podłu�nymi, 
cz��ciowo nakładaj�cymi si� w kierunku osi jezdni. Zag�szczenie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocz�� si� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� si� pasami podłu�nymi, 
cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego nale�y 
rozło�y� kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zag�szczania nale�y u�y� walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytow� zag�szczark� wibracyjn� o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo�� warstwy 
lu�nego kruszywa drobnego powinna by� taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Je�eli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego nale�y powtarza� a� do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa�
warstw� kruszywa grubego. 
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 Po zag�szczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale�y usun�� z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchni� od 3 do 6 mm. 
 Nast�pnie warstwa powinna by� przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym ni� 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dog�szczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 

3.5.5.04. Odcinek próbny 
 Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprz�t budowlany do rozkładania i zag�szczania kruszywa jest wła�ciwy, 
okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo�ci 
warstwy po zag�szczeniu, 
ustalenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska�nika 
zag�szczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu do rozkładania i 
zag�szczania,  jakie b�d� stosowane do wykonania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 m2 do 800 m2, a długo�� nie powinna 
by� mniejsza ni� 200 m. 
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 
 Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez In�yniera. 
  

3.5.5.05. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 
dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do 
ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc�
robót. 

3.5.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

3.5.6.01. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.5.6.02. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa okre�lone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 
2 niniejszych SST. 

3.5.6.03. Badania w czasie robót 
• Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 3. 

Tablica 3.Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
  Cz�stotliwo�� bada�
Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalne 

ilo�ci bada�
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy na 
jedno 
badanie (m2) 

1 
2 

3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawarto�� zanieczyszcze� obcych w 
kruszywie 
Zawarto�� ziarn nieforemnych w kruszywie 

2 600 

4 
5 
6 
7 

	cieralno�� kruszywa 
Nasi�kliwo�� kruszywa 
Odporno�� kruszywa na działanie mrozu 
Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych 

6000 
i przy ka�dej zmianie �ródła 
pobierania materiałów 

 Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki 
bada� powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi. 
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 Badania pełne kruszywa, obejmuj�ce ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3 powinny 
by� wykonywane przez Wykonawc� z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie jako�ci robót i zawsze 
w przypadku zmiany �ródła pobierania materiałów oraz na polecenie In�yniera. Próbki do bada�
pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy, w obecno�ci In�yniera. 

3.5.6.04. Wymagania dotycz�ce no�no�ci i cech geometrycznych podbudowy 
• Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo��

pomiarów

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem 

albo co 20 m łat� na ka�dym 
pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

kraw�dziach
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka�dej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz 
na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
ni� raz na 2000 m2

8 No�no�� podbudowy nie rzadziej ni� raz na 3000 m2

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

• Szeroko�� podbudowy 
 Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy 
wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 

• Równo�� podbudowy 
 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z 
norm� BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza�: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 

• Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 
 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowanie osi w planie 
 O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

• Grubo�� podbudowy 
 Grubo�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

• No�no�� podbudowy 
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 Pomiary no�no�ci podbudowy nale�y wykona� zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełnia� wymagania dotycz�ce no�no�ci, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania no�no�ci podbudowy zasadniczej w zale�no�ci od kategorii ruchu 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

u�yciu płyty o �rednicy 30 cm   (MPa) 

Pierwotny M I

E
 Wtórny M II

E

Ruch lekki 
Ruch lekko �redni i �redni 

100 
100 

140 
170 

 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, powinien 
by� wi�kszy od 50 MPa. 
 Zag�szczenie podbudowy nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie wi�kszy od 2,2. 

I

E

II

E

M

M
≤    2,2 

3.5.6.05. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

• Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre�lonych w punkcie 6.4, powinny by� naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostan� wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy�  
podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo��, do połowy szeroko�ci pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

• Niewła�ciwa grubo��
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw�
podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy. Koszty poniesie 
Wykonawca. 

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

3.5.7. OBMIAR ROBÓT 

3.5.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.5.7.02. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

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

3.5.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

3.5.9.01. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.5.9.02. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podło�a, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozło�enie kruszywa, 
- zag�szczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

3.5.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
  1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
  2.PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3.PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4.PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 
  5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni�
  6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
  7.PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 
  8.PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9.PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10.BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podło�a przez obci��enie płyt�
11.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
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3.6. ST 3.6 - Roboty w zakresie dróg, parkingów i chodników – nawierzchnia z 
kostki brukowej betonowej oraz z płyt a�urowych (D.05.03.23a)

3.6.1. WST�P 

3.6.1.01. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej orazbetonowych płyt 
a�urowych. 

3.6.1.02. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je 
stosowa� w zlecaniu Robót opisanych w podpunkcie 01 

3.6.1.03. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz z betonowych płyt a�urowych. 

3.6.1.04. Okre�lenia podstawowe 
- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
�cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
- Betonowa płyta a�urowa – prefabrykowany, a�urowy element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy �cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który 
umo�liwia wzajemne przystawanie elementów, z mo�liwo�ci� wypełnenia przestrzeni pomi�dzy 
�ebrami drobnym zwiren lub gruntem urodzajnym. 
- Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, charakteryzuj�cy 
si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� ni� 1,0 m. 
- 	ciek - umocnione zagł�bienie, poni�ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce wod�. 
- Obrze�e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych  do komunikacji. 
- Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi materiałami 
wypełniaj�cymi. 
- Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo�liwienia 
odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wypełniaj�cymi. 
- Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.6.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Ogóln\e wymagania dotycz�ce robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.6.2. MATERIAŁY 

3.6.2.01. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.6.2.02. Betonowa kostka brukowa; betonowa płyta a�urowa 
• Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa oraz betonowa płyta a�urowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy 
charakterystyczne, okre�lone w katalogu producenta: 
- odmiana:   kostka/płyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  kostka/płyta dwuwarstwowa (z 
betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubo�ci min. 
4mm, 
- gatunek, w zale�no�ci od wygl�du zewn�trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko�ci wad powierzchni, 
kraw�dzi i naro�y: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
- klasa: klasa „50”, o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 50 MPa, 
- barwa: kostka/płyta szara, z betonu niebarwionego, kostka/płyta kolorowa, z betonu barwionego 
(zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
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- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta (przykłady podano w 
zał�czniku 1), 
- wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie: 
  długo��: od 140 mm do 280 mm, 
  szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm, 
  grubo��: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo�ciami s�: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
  Po��dane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umo�liwiały wykonanie warstwy o szeroko�ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno�ci przecinania elementów 
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni�. 

• Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym/płytom a�urowym 
 Betonowa kostka brukowa powinna posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion�
jednostk� (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa/betonowa płyta a�urowa powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym 
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale�, powinna mie� charakterystyki 
okre�lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni�szymi wskazaniami: 
- kształt i wymiary powinny by� zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
        -   długo�� i szeroko�� ± 3,0 mm, 
        -   grubo��  ± 5,0 mm, 
- wytrzymało�� na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni�:  50 MPa, dla klasy „50”, 
- mrozoodporno��: po 30 cyklach zamra�ania i rozmra�ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamra�ania i rozmra�ania metod� zwykł�, powinny by� spełnione jednocze�nie nast�puj�ce 
warunki: 
       -   próbki nie powinny wykazywa� p�kni�� i zarysowa� powierzchni licowych, 
       -   ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników i kraw�dzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekracza� 5% masy próbek nie zamra�anych, 
       -   obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra�anych nie powinno by�
wi�ksze ni� 20%, 
- nasi�kliwo��, nie powinna przekracza� 5%, 
- �cieralno��, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat� wysoko�ci, nie powinna przekracza�
warto�ci: 
       -   3,5 mm, dla klasy „50”, 
       -   4,5 mm, dla klasy „35”, 
- szorstko��, okre�lona wska�nikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosi� nie mniej ni� 50 jednostek SRT, 
- wygl�d zewn�trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie� rys, p�kni�� i ubytków betonu, 
kraw�dzie elementów powinny by� równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by�
jednorodne. Dopuszczalne wady wygl�dy zewn�trznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstaj� w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie podczas jego wi�zania i twardnienia; naloty te powoli 
znikaj� w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl�du zewn�trznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 
1 Stan powierzchni licowej: 

-      tekstura 
  
jednorodna w danej partii 

  
jednorodna w danej partii 

-      rysy i sp�kania niedopuszczalne niedopuszczalne 
-      kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej partii 
  

dopuszczalne ró�nice w 
odcieniu tego samego koloru 

-      przebarwienia 
  

dopuszczalne niekontras-towe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce 

dopuszczalne kontrasto-we 
przebarwienia tego samego 
koloru na poje-dynczej kostce 

-      plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wod�

niedopuszczalne niedopuszczalne 

-      naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 
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2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

-      dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

-      dopuszczalna wielko��
(długo�� i szeroko��) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 
przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia kraw�dzi 
pionowych 

    

-      dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

-      dopuszczalna wielko��
(długo�� i gł�boko��) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  
• Składowanie kostek/płyt a�urowych 

  Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione. 

3.6.2.03. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
  Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
- na podsypk� piaskow� pod nawierzchni�
     -  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
     -  piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 
odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112:1996, 
- na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni�
     -  mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 
- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
    -  piasek naturalny spełniaj�cy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
    -  piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 
- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
    -  zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 b),  
- do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do wypełnienia górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniaj�ce  
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl�dnie odpowiadaj�cych wymaganiom ST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”, 
-  do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszank� cementowo-
piaskow� 1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
In�yniera. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08. 

3.6.2.04. Kraw��niki, obrze�a i �cieki 
   Je�li dokumentacja projektowa, SST lub In�ynier nie ustal� inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek mo�na stosowa�: 
- kraw��niki i obrze�a betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadaj�cego 
aprobat� techniczn�, 
- kraw��niki kamienne wg PN-B-11213:1997. 
 Przy kraw��nikach mog� wyst�powa� �cieki wg ST D-08.05.00 „	cieki”. 
 Kraw��niki, obrze�a i �cieki mog� by� ustawiane na: 
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniaj�cych wymagania wg 2.3 a   i   2.3 b, 
    ławach �wirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniaj�cych wymagania wg ST D-
08.01.01÷08.01.02 „Kraw��niki”, D-08.03.01 „Betonowe obrze�a chodnikowe” i D-08.05.00 „	cieki”. 
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 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale�y układa� je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny by� składowane i przechowywane wg 2.3.  

3.6.2.05. Materiały do podbudowy uło�onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 
  Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada� wymaganiom 
wła�ciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In�yniera. 

3.6.3. SPRZ�T 

3.6.3.01. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.6.3.02. Sprz�t do wykonania nawierzchni 
 Układanie betonowej kostki brukowej/betonowych płyt a�urowych mo�e odbywa� si�: 
- r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich uło�enia; urz�dzenie to, po sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wmiatania piasku 
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do przycinania kostek mo�na stosowa� specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z 
tarcz�). 
 Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładzin� elastomerow�, chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 
 Sprz�t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada� wymaganiom wła�ciwych 
OST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl�dnie opracowanym SST 
zaakceptowanym przez In�yniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki. 

3.6.4. TRANSPORT 

3.6.4.01. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.6.4.02. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
  Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi 
po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 
 Jako �rodki transportu wewn�trzzakładowego kostek na �rodki transportu zewn�trznego mog�
słu�y� wózki widłowe, którymi mo�na dokona� załadunku palet. Do załadunku palet na �rodki 
transportu mo�na wykorzystywa� równie� d�wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by� spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si� układa� do 10 warstw 
kostek (zale�nie od grubo�ci i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 
kg. Po��dane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy �rodkiem transportu 
samochodowego wyposa�onym w d�wig do za- i rozładunku. 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. Kraw��niki 
betonowe nale�y układa� w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw��niki kamienne 
nale�y układa� na podkładkach drewnianych, długo�ci� w kierunku jazdy. Kraw��niki i obrze�a 
powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Cement powinien by� przewo�ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo�na transportowa� dowolnymi 
�rodkami transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni�cych je przed 
zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny by� przewo�one w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom 
wła�ciwej ST. 

3.6.5. WYKONANIE ROBÓT 
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3.6.5.01. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.6.5.02. Podło�e i koryto 
 Grunty podło�a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag�szczaniem podło�a”. 
 Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow�

3.6.5.03. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Konstrukcja nawierzchni mo�e obejmowa� uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej 
lub betonowych płyt a�urowych na: 
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (gr. 3 cm) oraz podbudowie, 
- podsypce piaskowej (gr. 3 cm) roz�cielonej bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego o 
wska�niku piaskowym WP ≥ 35 wg [8]. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, podsypki 
�u�lowej lub diabazu i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, obejmuj�: 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków), 
- przygotowanie i roz�cielenie podsypki z zastosowaniem �u�la lub diabazu, 
- uło�enie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno�ci jest mniej, gdy�
nie wyst�puj� zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za� poz. 5 - wypełnienia 
szczelin piaskiem. 

3.6.5.04. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki brukowej powinien by�  
zgodny z dokumentacj� projektow�. Wykonanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom  
wła�ciwej ST, np.: 
    D-04.01.01÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” , 
  D-04.04.00÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa 
naturalnego lub łamanego) , 
    D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” , 
   D-04.05.00÷04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podło�e z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi”, 
    D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada� wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In�yniera. 

3.6.5.05. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowa�
powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie kraw��ników, obrze�y i ew. wykonanie �cieków przykraw��nikowych powinno by�
zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01÷08.01.02 „Kraw��niki”, D-08.03.01 „Betonowe 
obrze�a chodnikowe” i D-08.05.00 „	cieki”. 
 Kraw��niki i obrze�a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko�ci 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub obrze�y. 

3.6.5.06. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubo�� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo�� podsypki powinna wynosi� po 
zag�szczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypk� powinny by� zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm. 
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 Podsypk� piaskow� nale�y zwil�y� wod�, równomiernie roz�cieli� i zag��ci� lekkimi walcami (np. 
r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno�ci optymalnej. 
 Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy pod 
nawierzchni� z kostki. Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie 
roz�ciela si� na uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu: 
-      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-      wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami podsypka 
rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza� układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna by� wyprofilowana i zag�szczona w 
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi. 
 Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. 
Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed 
rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 

3.6.5.07. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych/a�urowych płyt betonowych 
• Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese� ich układania powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale�
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In�ynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, In�ynier mo�e poleci�
Wykonawcy uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, wył�cznie na podsypce piaskowej. 

• Warunki atmosferyczne 
 Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� przy 
temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li w ci�gu dnia 
temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy spodziewane s�
przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, pap� itp.). 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperaturach otoczenia. 

• Uło�enie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 
wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. 
 Układanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz ró�nych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni 
brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan�
dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� du�ych odchyłek wymiarowych i 
musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da warstwa na palecie musi by� dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
by� wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach 
studzienek i kraw��ników. 
 Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania 
podsypka zag�szcza si�. 
 Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm do 
10 mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� elementy 
kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� przestrze�
uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarcz� itp.). 
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 Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� zako�czy�
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uło�on�
nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� wraz z podsypk�. 

• Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z osłon� z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i 
jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog� by�
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe. 

• Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin 
pomi�dzy dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45o, a wierzchołek utworzonego k�ta 
prostego pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłu�nego nawierzchni. 
 Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni�: 
- piaskiem, spełniaj�cym wymagania pktu 2.3 c), je�li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
- zapraw� cementowo-piaskow�, spełniaj�c� wymagania pktu 2.3 d), je�li nawierzchnia jest na 
podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wod� - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl�dnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy jej 
wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa 
powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed zalaniem ni�
szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania. 
 Szczeliny dylatacyjne 
 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw�
cementowo-piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo�ciach zgodnych 
z dokumentacj� projektow� lub SST wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m. Szeroko�� szczelin 
dylatacyjnych powinna umo�liwia� przej�cie przez nie przemieszcze� wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by� mniejsza ni� 8 mm. Szczeliny te 
powinny by� wypełnione trwale zalewami i masami okre�lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia 
szczelin powinien odpowiada� wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach 
z betonu cementowego” [16]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale�y stosowa� dodatkowo w miejscach, w których wyst�puje 
zmiana sztywno�ci podło�a (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si� wykonywa� szczeliny podłu�ne przy �ciekach wzdłu�
jezdni. 

3.6.5.08. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
   Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na odda� do u�ytku 
bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� cementowo-
piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
�redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y 
oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku. 

3.6.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

3.6.6.01. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.6.6.02. Badania przed przyst�pieniem do robót 
   Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
- aprobat� techniczn�, 
- certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada� cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku ��dania ich przez In�yniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek, 
w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów prefabrykowanych (kraw��ników, 
obrze�y), 
- ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, które budz�
w�tpliwo�ci In�yniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

3.6.6.03. Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
  
Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� bada� Warto�ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podło�a i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]   
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01÷02 [17]; 
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod� niwelacji) 

Bie��ca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubo�ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacj� pro-jektow� i 
specyfikacj�

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubo�ci 
±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

    

  a)     zgodno�� z dokumentacj�
projektow�

Sukcesywnie na ka�dej działce 
roboczej 

- 

  b)     poło�enie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesuni�cie od osi 
projektowa-nej do 2 cm 

  c)     rz�dne wysoko�ciowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
kraw�dziach oraz we wszystkich 
punktach cha-rakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d)     równo�� w profilu podłu�nym 
(wg BN-68/8931-04 [9] łat�
czteromet-row�) 

Jw. Nierówno�ci do 8 mm 

  e)     równo�� w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łat�
profilow� z po-ziomnic� i pomiarze 
prze�witu kli-nem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym wzgl�dnie 
metod� niwela-cji) 

Jw. Prze�wity mi�dzy łat� a 
powierzchni� do 8 mm 

  f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone me-tod� niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-jektowej 
do 0,3% 

  g)     szeroko�� nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-roko�ci 
projekto-wanej do  ±5 
cm 

  h)     szeroko�� i gł�boko��
wypełnienia spoin i szczelin 
(ogl�dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 10 
cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i)      sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich uło�enia 

Kontrola bie��ca Wg dokumenta-cji 
projektowej lub decyzji 
In�y-niera 

  
3.6.6.04. Badania wykonanych robót 
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   Zakres bada� i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko�czeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 
nawierzchni, kraw��ników, obrze�y, 
�cieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodno�ci wygl�du, 
prawidłowo�ci desenia, kolorów kostek, 
sp�ka�, plam, deformacji, wy-krusze�, spoin i 
szczelin 

2 Badanie poło�enia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie poło�enia osi co 25 
m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesuni�cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz�dne wysoko�ciowe, równo��
podłu�na i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szeroko��

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych warto�ci podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko�� spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomi�dzy 
kraw��nikami, obrze�ami, �ciekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

  
3.6.7. OBMIAR ROBÓT 

3.6.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.6.7.02. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzysz�cych budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s� ustalone w odpowiednich OST. 

3.6.8. ODBIÓR ROBÓT 

3.6.8.01. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

3.6.8.02. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
-      przygotowanie podło�a i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, �cieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchni�, 
-      ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 

3.6.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

3.6.9.01. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podst. płatno�ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.6.9.02. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
-      dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
-      uło�enie i ubicie kostek, 
-      wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
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-      piel�gnacj� nawierzchni, 
-      przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-      odwiezienie sprz�tu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz�cych 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny by� uj�te w innych pozycjach kosztorysowych, a 
których zakres jest okre�lony przez ST. 

3.6.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

3.6.10.01. Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; kraw��niki uliczne, mostowe 

i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno�ci 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
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3.7. ST 3.7 - Kraw��niki betonowe 15x30cm na ławie betonowej (D.08.01.01)

3.7.1. WST�P 

3.7.1.01. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru kraw��ników betonowych na ławie betonowej. 

3.7.1.02. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.01.  

3.7.1.03. Zakres Robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania Robót wymienionych w p.01. 
i  obejmuj�  uło�enie kraw��nika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. 

3.7.1.04. Okre�lenia podstawowe 
- Kraw��nik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowuj�ca jezdnie. 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z normami, wytycznymi i okre�leniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.7.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót i ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, SST, i poleceniami Kierownika projektu. 
Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

3.7.2. MATERIAŁ 
Do ustawienia kraw��ników na ławie betonowej przewiduje si�: 
-  kraw��niki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe, 
-  beton B-15 na ław� fundamentow�,  
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z u�yciem cementu klasy 32,5 bez dodatków, 
-  deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 
-  woda. 

3.7.2.01. Wymagania dla kraw��ników 
• Beton 

    - klasa min B-30; Kierownik projektu mo�e obni�y� wymagan� klas� betonu do klasy nie ni�szej ni� B-
20, 

    - nasi�kliwo�� ≤ 5%, 
    - mrozoodporno�� ≥ F 150. 
Stosuje si� kraw��niki jednowarstwowe. 

• Wygl�d zewn�trzny prefabrykatów wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00 
Tabela 1. Wymagania  wygl�du zewn�trznego dla kraw��ników wg BN 80/6775-03/00 

Rodzaj wad i uszkodze�
Dopuszczalna wielko��  
wad  i  uszkodze�

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni górnej, wichrowato��  powierzchni i 
kraw�dzi, mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 

 ograniczaj�cych powierzchnie górne 
(�cieralna), mm niedopuszczalne 

 ograniczaj�cych pozostałe powierzchnie  
maks. liczba 2 

 - maks. długo�� mm 20 
 - maks. gł�boko�� mm 6 

3.7.2.02. Materiały na podsypk� i do zapraw 
 Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej ni� „32,5”, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-19701. 
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Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. Je�eli stosowana jest woda 
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okre�lania cech zgodnie z w/w norm�. 

3.7.2.03. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod kraw��niki nale�y stosowa� beton klasy B15 wg PN-B-06250, którego 
składniki powinny odpowiada� wymaganiom p. 2.02. a grysy i �wir – wymaganiom normy PN-86/B-
06712. 

3.7.3. SPRZ�T 
   U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy, PZJ i warunkami okre�lonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Roboty zwi�zane z uło�eniem kraw��ników wykonuje si� r�cznie. Do przygotowania zaprawy stosuje 
si� mieszark�. Do ci�cia kraw��ników nale�y u�ywa� pił przystosowanych do ci�cia betonu. 

3.7.4. TRANSPORT 
  Do rozwiezienia materiału mog� by� u�yte dowolne �rodki transportowe zaakceptowane przez 
Kierownika projektu. U�ywane �rodki transportowe powinny uniemo�liwia� przesuwanie si� ładunku po 
skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemo�liwiaj�cy uszkodzenie. 

3.7.5. WYKONANIE ROBÓT 
   Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane Roboty. 

3.7.5.01. Kraw��niki betonowe 
Zakres wykonywanych Robót: 
-  wytyczenie sytuacyjno - wysoko�ciowe dla kraw��nika zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
-  wykonanie rowka pod ław� jako wykopu w�skoprzestrzennego o szeroko�ci i gł�boko�ci zgodnej z 
Dokumentacj� Projektow�, 
-  uło�enie szalowania dla ławy podkraw��nikowej z oporem,  
-  wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 wykonanego z godnie z norm�
PN-88/B-06250, 
-  rozszalowanie ławy, 
-  ustawienie kraw��nika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kart� 03.11. Katalogu 
Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzgl�dnie przestrzega�
prawidłowego usytuowania kraw��nika zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
-  obsypanie tylnej �cianki kraw��nika piaskiem, �wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 

3.7.5.02. Wymagania dla wykonania 
• Ławy betonowe 

Beton B15 na ławy podkraw��nikowe powinien by� zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary ławy powinny 
by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. Tolerancja wymiarów mo�e wynosi� : 
        -  dla wysoko�ci - ± 10% wysoko�ci projektowej, 
        -  dla szeroko�ci - ± 20% szeroko�ci projektowej. 

• Kraw��niki 
Wysoko�� kraw��nika od strony jezdni powinna by� zgodna z Dokumentacj� Projektow�. Niweleta 
podłu�na powinna by� zgodna z projektowan� niwelet� jezdni. 
Szeroko�� spoin nie powinna przekracza� 0,5 cm. Spoin kraw��ników nie wypełnia si�.  
Na łukach w planie ustawi� kraw��niki łukowe lub kraw��niki krótkie odpowiednio doci�te za pomoc�
odpowiedniego sprz�tu. Nie dopuszcza si� do u�ytku kraw��ników połamanych lub ci�tych inn�
metod�. Łuki o promieniu powy�ej 15 m mo�na wykonywa� z kraw��ników prostych. 
Mieszank� na podsypk� cementowo - piaskow� wykona� z u�yciem piasku �rednio lub 
gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4. 

3.7.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 Kontrola jako�ci Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
-  zgodno�ci wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie 
atestów producenta i bada� kontrolnych, 
-  wła�ciwego wysoko�ciowego uło�enia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawc�
niwelacji powykonawczej,  
-  sprawdzeniu stopnia równo�ci, 
- sprawdzeniu wypełnienia spoin. 
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3.7.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiarow� jest metr (m) dla wykonanego kraw��nika na ławie z oporem. 

3.7.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru elementów ulic dokonujesi� na zasadach odbioru Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
(ławy). Odbiór elementów ulic powinien by� zgłoszony i przeprowadzony w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich post�pu, tj. przed 
uło�eniem warstwy �cieralnej. 

3.7.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płaci si� za metr (m) wykonanego kraw��nika na ławie betonowej. Cena jest cen� u�rednion� dla 
zało�onego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i transport wszystkich materiałów, 
- wykonanie wszystkich czynno�ci wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
- wykonanie wszystkich niezb�dnych bada�, pomiarów i sprawdze�, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST, zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 

3.7.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Normy 

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a chodnikowe. 

BN-64/8845-02 Kraw��niki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betonów i zapraw. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-30010 Cement portlandzki biały. 
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-04481 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
  

Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r. 
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3.8. ST 3.8 – �cieki z prefabrykowanych elementów (D.08.05.01)

3.8.1. WSTEP 

3.8.1.01. Przedmiot SST 

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem scieków z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

3.8.1.02. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

3.8.1.03. Zakres robót objetych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robót  zwiazanych z 
budowa drogi dojazdowej  i obejmuja wykonanie scieku liniowego typu „ACO”. 

3.8.1.04. Okreslenia podstawowe 

Sciek - zagłebienie o głebokosci do 30 cm włacznie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace 
wode. 
Sciek kryty - sciek przykryty płyta a�urowa (krata) lub płyta na całej swej długosci. 
Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem słu�acy do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub 
naturalnych. 
Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.1.05. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.2. MATERIAŁY 

3.8.2.01. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.2.02. Prefabrykowane elementy scieku 

  Stosowane korytka prefabrykowane musza posiadac aprobate wydana przez IBDiM oraz deklaracje 
zgodnosci z wydana aprobata. 
Do wykonania scieku stosowac elementy spełniajace nastepujace wymagania: 
- rodzaj materiału - beton, beton tzw. włóknisty lub polimerobeton, 
- gwarantowana wytrzymałosc na sciskanie materiału z którego wykonane sa korytka – min. 70 MPa, 
- stopien mrozoodpornosci – min. F150 wg. PN-B-06250 [2], 
- korytka przeznaczone na klase obcia�en C (dopuszczalne obcia_enie 250 kN) wg DIN 19580 [12] 
- przykryte rusztem �eliwnym dla klasy obcia�en min. C, spełniajacym wymagania PN-H-74124 [8] 
- wymiary korytek zgodne z dokumentacja. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i uszkodzenia korytek – zgodne z wydana Aprobata; nie wieksze 
ni�: 
- odchyłki wymiarów liniowych : 
a) długosci – nie wiecej ni� 2 mm, 
b) pozostałych wymiarów – nie wiecej ni_ 2 mm, 
- odchyłki prostoliniowosci – nie wiecej ni_ 1/500 długosci, 
- pekniecia – niedopuszczalne. 

3.8.2.03. Beton na fundament scieku. 
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  Fundament scieku wykonac z betonu klasy min. B-20 wg PN-B-06250 [2]. Wymiary fundamentu 
zgodne z dokumentacja projektowa. 

3.8.2.04. Kruszywo do betonu 
  Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [4] i PN-B-06711 [3]. 
Kruszywo nale�y przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

3.8.2.05. Cement 
  Cement do betonu powinien byc cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B- 
19701 [5]. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien byc klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

3.8.2.06. Zaprawy łaczace, materiały uszczelniajace. 
  Jako zaprawy łaczace, materiały uszczelniajace stosowac wyłacznie materiały zalecane przez 
producenta wbudowywanych korytek. Jako zaprawy łaczace stosowane moga byc: 
- cementowe zaprawy niskosurczowe, 
- masy polimerobetonowe itp. 
Jako materiały uszczelniajace stosowane moga byc: 
- cemetowe zaprawy niskosurczowe, 
- zaprawy cementowo-polimerowe, 
- masy silikonowe, 
- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe). 

3.8.2.07. Woda 
Woda powinna byc „odmiany 1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

3.8.3. SPRZET 

3.8.3.01. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.8.3.02. Sprzet do wykonania robót 
  Roboty mo�na wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem: 
−betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
−wibratorów płytowych, ubijaków recznych lub mechanicznych. 

3.8.4. TRANSPORT 

3.8.4.01. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.8.4.02. Transport materiałów 
  Transport prefabrykatów powinien odbywac sie wg zalecen producenta, transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7]. Kruszywo mo�na przewozic dowolnymi srodkami transportu w sposób zabezpieczajacy 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

3.8.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.8.5.01. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.5.02. Roboty przygotowawcze 
  Przed przystapieniem do wykonania scieku nale�y wytyczyc o� �cieku (os wykopu pod ławe) zgodnie 
z dokumentacja projektowa. 

3.8.5.03. Wykop pod ławe 
  Wykop pod ławe dla scieku nale�y wykonac zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom ławy w planie z uwzglednieniem w szerokosci 
dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod ławe powinien wynosic co 
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
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3.8.5.04. Wykonanie ław 
  Wykonanie ław powinno byc zgodne z wymaganiami producenta elementów scieku. 
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa (min. 
B-25). 

3.8.5.05. Ustawienie elementów scieku 
  Osadzanie elementów scieku powinno byc przeprowadzane wraz z betonowaniem ławy (osadzanie w 
swie�ym betonie), odsłoniete powierzchnie ław wyprawic. 
Podczas osadzania elementów scieku uwzglednic wymagania producenta scieków (max. szerokosc 
spoin, ewentualne wypełnienia itp.). 

3.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

3.8.6.01. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.6.02. Badania przed przystapieniem do robót 
  Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania scieku i przedstawic wyniki tych badan oraz deklaracje zgodnosci (w przypadku badan 
wykonywanych przez producentów) In�ynierowi do akceptacji. Badania materiałów stosowanych do 
wykonania scieku z prefabrykatów powinny obejmowa� wszystkie własciwosci, które zostały okreslone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów w p. 2. 

3.8.6.03. Badania w czasie robót 
• Zakres badan 

   W czasie robót zwiazanych z wykonaniem scieku z prefabrykatów nale�y sprawdzac: 
−wykop pod ławe, 
−wykonywana ławe i osadzanie elementów scieku, 
−wykonanie scieku, 
−wykonanie odpływu. 

• Wykop pod ławe 
  Nale�y sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie 
podło�a na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +-2 cm. Zageszczenie podło�a 
powinno byc zgodne z p.5.3. 

• Sprawdzenie wykonania ławy 
  Uwaga ze wzgledu na jednoczesne formowanie ławy i osadzanie scieku jakosc robót ocenia sie po 
wykonaniu scieku. 

• Sprawdzenie wykonania scieku 
  Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja: 
a) niweleta scieku, która mo�e ró�nic sie od niwelety projektowanej o 1 cm na ka�de 100 m 
wykonanego scieku, 
b) równosc podłu�na scieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m 
długosci, która mo�e wykazywac przeswit nie wiekszy ni� 0,8 cm pomiedzy powierzchnia scieku a łata 
czterometrowa – ze wzgledu na długosc scieku In�ynier mo�e zezwolic na inny (ustalany pomiedzy 
stronami) sposób pomiaru, 
c) wypełnienie spoin (o ile producent elementów scieku takie przewiduje) wykonane zgodnie z p. 5, 
sprawdzane na ka�dych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym wymagane jest całkowite 
wypełnienie badanej spoiny. 

3.8.7. OBMIAR ROBÓT 

3.8.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.7.02. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku. 

3.8.8. ODBIÓR ROBÓT 
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3.8.8.01. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

3.8.8.02. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
  Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 
−wykop pod ławe. 

3.8.9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

3.8.9.01. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.8.9.02. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
−prace pomiarowe i przygotowawcze, 
−dostarczenie materiałów, 
−wykonanie wykopu pod ławy, 
−wykonanie szalunku, 
−wykonanie ławy, 
−osadzenie elementów scieku z ewentualnym wypełnieniem spoin, 
−wyprawienie zewnetrznych powierzchni ławy, 
−pielegnacja ławy, 
−przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−prace porzadkowe. 

3.8.10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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 u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. PN-H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
u�ytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

3.8.10.01. Inne dokumenty 
10. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987. 
11. Katalogi producentów elementów scieków liniowych. 
12. DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach 
komunikacyjnych. 
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3.9. ST 3.9 – Humusowanie, trawniki (D.09.01.01)

3.9.1. WST�P 

3.9.1.01. Przedmiot ST 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST s�
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z zało�eniem i piel�gnacj� zieleni  

3.9.1.02. Zastosowanie ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

3.9.1.03. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
zakładaniem i piel�gnacj� trawników na terenie płaskim i na skarpach. 

3.9.1.04. Okre�lenia podstawowe 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy rozwój. 
Materiał ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

3.9.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.9.1.06. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówie� podano w SST „Wymagania ogólne” . 

3.9.2. MATERIAŁY 

3.9.2.01. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST„Wymagania ogólne”. 

3.9.2.02. Ziemia urodzajna 
  Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by� zagruzowana, 
przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

3.9.2.03. Ziemia kompostowa 
  Do nawo�enia gleby mog� by� stosowane komposty, powstaj�ce w wyniku rozkładu ró�nych 
odpadków ro�linnych i zwierz�cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj�cych 
utrzymanie wymaganych cech i wska�ników jako�ci kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie torfu z fekaliami i �ciekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada�
wymaganiom BN-73/0522-01, a torf u�yty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni �cieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesi�cy. Kompost z kory 
sosnowej mo�e by� stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele� w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb�. 

3.9.2.04. Nasiona traw 
  Nasiona traw najcz��ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró�nych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mie� oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas�, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolno�� kiełkowania. 

3.9.2.05. Nawozy mineralne 
  Nawozy mineralne powinny by� w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto�� azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
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3.9.3. SPRZ�T 

3.9.3.01. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

3.9.3.02. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni drogowej 
  Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do piel�gnacji trawników, 
- sprz�tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g�siennicowej, koparki), 

3.9.4. TRANSPORT 

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

3.9.5. WYKONANIE ROBÓT 

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

3.9.5.02. Trawniki 
Wymagania dotycz�ce wykonania robót zwi�zanych z trawnikami s� nast�puj�ce: 
- teren pod trawniki musi by� oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze�, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi� urodzajn� teren powinien by� obni�ony w stosunku do 
gazonów lub kraw��ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi� urodzajn� (ok. 10 cm) i kompost (ok. 
2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym kraw��nik powinien znajdowa� si� 2 do 3 cm nad 
terenem, 
- teren powinien by� wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna by� roz�cielona równ� warstw� i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemi� nale�y wałowa� wałem gładkim, a potem wałem - kolczatk� lub 
zagrabi�, 
- siew powinien by� dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó�niej do połowy wrze�nia, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba �e SST 
przewiduje inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci 4 kg na 100 m2, chyba �e SST przewiduje inaczej, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi� grabiami lub wałem kolczatk�, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna by� wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsi�kania wody. Je�eli przykrycie nasion nast�piło przez 
wałowanie kolczatk�, mo�na ju� nie stosowa� wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikowych mo�e by� gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

Najwa�niejszym zabiegiem w piel�gnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno by� przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko�� około 10 cm, 
- nast�pne koszenia powinny si� odbywa� w takich odst�pach czasu, aby wysoko�� trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysoko�ci 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by� wykonane z 1-miesi�cznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo�na przyj�� pierwsz� połow�
pa�dziernika), 
- koszenia trawników w całym okresie piel�gnacji powinny si� odbywa� cz�sto i w regularnych 
odst�pach czasu, przy czym cz�sto�� koszenia i wysoko�� ci�cia, nale�y uzale�nia� od gatunku 
wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie nale�y usuwa� r�cznie; �rodki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu nale�y stosowa� z du�� ostro�no�ci� i dopiero po okresie 6 miesi�cy od zało�enia trawnika. 
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Trawniki wymagaj� nawo�enia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ci�gu roku. Mieszanki 
nawozów nale�y przygotowywa� tak, aby trawom zapewni� składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 
- wiosn�, trawnik wymaga mieszanki z przewag� azotu, 
- od połowy lata nale�y ograniczy� azot, zwi�kszaj�c dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawo�enie nie powinno zawiera� azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

3.9.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

3.9.6.01. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.9.6.02. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze�, 
- okre�lenia ilo�ci zanieczyszcze� (w m3), 
- pomiaru odległo�ci wywozu zanieczyszcze� na zwałk�, 
- wymiany gleby jałowej na ziemi� urodzajn� z kontrol� grubo�ci warstwy roz�cielonej ziemi, 
- ilo�ci rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodno�ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- g�sto�ci zasiewu nasion, 
- prawidłowej cz�stotliwo�ci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej g�sto�ci wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej g�sto�ci trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecno�ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

3.9.7. OBMIAR ROBÓT 

3.9.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.9.7.02. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 

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

3.9.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

3.9.9.01. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.9.9.02. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz�cielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- piel�gnacj� trawników: podlewanie, koszenie, nawo�enie, odchwaszczanie. 

3.9.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
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4. ST 4.0 – Zbiornik retencyjny 

4.1. ST 4.1 – Zbiornik, dno i skarpy  

4.1.1. WST�P 

4.1.1.01. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. 

4.1.1.02. Zakres stosowania ST 
  ST stanowi� integraln� cz��� Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Kontraktu przy zlecaniu 
i realizacji wy�ej wymienionych robót. 

4.1.1.03. Zakres robót obj�tych ST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia Robót zwi�zanych z 
wykonaniem umocnienia zbiornika, retencyjno-infiltracyjnego. 
W zakres robót wchodzi: 
- wykonanie wykopów w gruncie nie skalistym pod zbiorniki wraz z plantowaniem skarp, 
- uło�enia geokraty na dnie zbiornika oraz skarpach, 
- wykonanie warstw filtracyjnych w dnie zbiornika, 
-  umocnienie skarp poprzez wypełnieniem otworów w geokracie pospółk� �wirow�, 
Usytuowanie zbiornika zgodnie z Dokumentacj� Projektow�
Prace tymczasowe, przygotowawcze i towarzysz�ce takie jak prace geodezyjne, organizacja ruchu na
czas budowy, roboty odwodnieniowe, itd. zostały opisane w specyfikacji SST DM-00.00.00 Wymagania 
ogólne. 

4.1.1.04. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w specyfikacji SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 
Spływy deszczowe z dróg - zanieczyszczone wody, pochodz�ce z opadów atmosferycznych, 
spływaj�ce z drogi i obiektów zwi�zanych z drogami, w których st��enie co najmniej jednego rodzaju 
zanieczyszczenia przekracza warto�� dopuszczaln�. 
Zbiornik infiltracyjno-retencyjny - powierzchniowe urz�dzenie w postaci zbiornika otwartego, 
przeznaczone do odprowadzenia cz��ci spływów deszczowych z dróg do gruntu i do przetrzymywania 
pozostałej cz��ci w celu pó�niejszego odprowadzenia ich do systemu odwodnienia o mniejszej 
przepustowo�ci. 
Geosyntetyk – materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj�cy si� mi�dzy innymi du�� wytrzymało�ci� oraz 
wodoprzepuszczalno�ci�, zgodny z PN-ISO10318:1993 PN-EN-963:1999 .Geosyntetyki obejmuj�: 
geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z 
wytycznymi IBDiM. 
Pozostałe okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 
zamieszczonymi w specyfikacji SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
  Ogólne wymagania dotycz�ce Robót podano w specyfikacji SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1.2. MATERIAŁY 
  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w specyfikacji SST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materiału oraz za zgodno�� ich parametrów i 
jako�ci z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie materiały u�yte do budowy urz�dze� powinny by�
zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych. 
Wykonawca zobowi�zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, �wiadectw 
jako�ci, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków monta�owych itp. 
Wszystkie materiały i urz�dzenia przewidywane do wbudowania b�d� zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i zaleceniami In�yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
�wiadectwa bada�, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia In�ynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
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dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła�ciwe składowanie i wbudowanie. 

4.1.2.01. Kruszywo 
  Piasek na podsypk� powinien spełnia� wymagania PN-B-11113, �wir 2/8 mm pod wykonania warstwy 
filtracyjnej powinien spełnia� wymagania PN-B-11111. Składowanie kruszywa powinno by�
zorganizowane w sposób zabezpieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
kruszywami. Podło�e w miejscu składowania powinno by� równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

4.1.2.02. Geokrata do umacniania skarp 
  Geokrata zbudowana z zespołu elastycznych ta�m polimerowych [HPDE, PP] poł�czonych 
seriami ultrad�wi�kowych zgrzelin punktowych, który po rozło�eniu uzyskuje przestrzenn� struktur�
plastra miodu. 
Kotwienie sekcji w podło�u gruntowym odbywa� si� b�dzie przy pomocy: 
-szpilek typu "J" o długo�ci 560mm. 
-szpilek typu "U" o długo�ci 600mm. 
Kotwie wykonuje si� z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub �ebrowanej Ø = 8,0 ¸ 10,0 mm . 

4.1.3. SPRZ�T 
  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w specyfikacji SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na �rodowisko oraz jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprz�tu itp. 

4.1.4. TRANSPORT 
  Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w specyfikacji SST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

4.1.4.01. Transport kruszywa i gruntów. 
  Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci transportu. Wydajno��
�rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami 
transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca zapewni �rodki transportowe w ilo�ci gwarantuj�cej ci�gło�� dostaw materiałów, w miar�
post�pu robót. 

4.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

4.1.5.01. Wymagania ogólne 
  Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych PN i ENPN. 

4.1.5.02. Roboty ziemne 
  Roboty ziemne nale�y wykonywa� w sposób podany w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Tolerancje dla wykonanych wykopów pod zbiornik retencyjno infiltracyjne: 
- odchylenie kraw�dzi zbiornika od kraw�dzi projektowanych nie powinno by� wi�ksze od 10 
cm, 
- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych nie powinna przekracza� + l cm lub - 3 cm, 
- pochylenie skarp wykopu nie powinno si� ró�ni� od pochyle� projektowanych wi�cej ni� 5%. 
W przypadku kiedy dno zbiornika znajduje si� na poziomie lub poni�ej wody gruntowej Wykonawca 
jest zobowi�zany, w zale�no�ci od potrzeb, do wykonania urz�dze� do odwodnienia wykopów oraz 
prowadzenia odwodnienia wykopów. Wszystkie prace nale�y prowadzi� w suchym wykopie. 

4.1.5.03. Wykonanie umocnienia skarp geokrat� komórkow�
   Geokrat� układa si� na powierzchni skarpy za pomoc� dostarczonych przez producenta 
lekkich ram monta�owych, umo�liwiaj�cych dokładne rozci�gni�cie sekcji i nadanie geokracie 
nominalnych wymiarów. Po uło�eniu, wszystkie skrajne komórki sekcji nale�y poł�czy� z sekcjami 
wcze�niej rozło�onymi przy pomocy, dostarczonych przez producenta ta�m samozaciskowych oraz 
przymocowa� do podło�a kotwami stalowymi Ø ³ 8,0 mm . Wszystkie kotwie musz� by� wbijane 
prostopadle do umacnianej powierzchni skarpy. Podczas mocowania kotwi nie wolno spowodowa�
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uszkodze� lub deformacji ta�m geokraty. 
Na szczycie skarpy geokrat� odwija si� w formie zakładu o szeroko�ci trzech komórek geokraty i 
mocuje do gruntu kotwami umieszczonymi w ka�dej skrajnej komórce. 

4.1.5.04. Wypełnienie geokraty 
  Zainstalowan� geokrat� wypełnia si� �wirem. 

4.1.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

4.1.6.01. Ogólne zasady kontroli jako�ci 
  Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci Robót podano w specyfikacji SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

4.1.6.02. Kontrola przed przyst�pieniem do robót 
  Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
– ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
okre�lone w punkcie 2, 
– sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

4.1.6.03. Kontrola wykonania zbiorników 
  Kontroli podlegaj�: 
a) lokalizacja i zgodno�� wymiarów zbiornika z Dokumentacj� Projektow�; dopuszczalna odchyłka 
wymiarów zbiornika wynosi od 0 do ± 20 cm, 
b) pochylenie podłu�ne dna: dopuszczalne odchyłki wynosz� ±0,1% projektowanego spadku, 
c) pochylenie skarp sprawdzane co najmniej raz na ka�de 20 m; dopuszczalne odchyłki wynosz� ± 2 
cm na ka�dy metr podstawy skarpy, 

4.1.6.04. Badania w trakcie wykonywania robót: 
– sprawdzenie stopnia zag�szczenia podsypki piaskowej (do min Is=0,98) wg PN-B-04481 pod ka�dy 
stopie�, 

4.1.7. OBMIAR ROBÓT 

4.1.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.1.7.02. Zasady okre�lania obmiaru robót 
  Obmiar robót okre�la ilo�� wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilo�� robót oblicza si� według sporz�dzonych przez słu�by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl�dnieniem wymaga� technicznych zawartych 
w niniejszej WO i ujmuje w Ksi�dze Obmiaru. Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegaj� akceptacji Zamawiaj�cego i musz� posiada� wa�ne certyfikaty legalizacji. 

4.1.7.03. Jednostki obmiarowe 
  Jednostkami obmiarowymi s�: 
- 1 m3 (metr sze�cienny) wykonania wykopu pod zbiorniki 
- 1 m3 (metr sze�cienny) wykonania nasypu (obwałowanie zbiornika), warstw filtracyjnych, 

4.1.8. PRZEJ�CIE ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót i ich Przej�cia podano w specyfikacji SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Gotowo�� do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładaj�c 
In�ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj� powykonawcz� robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami In�yniera 
je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

4.1.8.01. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
  Ogólne zasady odbioru robót zanikaj�cych podano specyfikacji SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj� wszystkie technologiczne czynno�ci 
zwi�zane z budow� zbiornika, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- przygotowanie podło�a, 
- wykonanie warstw filtracyjnych. 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

4.1.8.02. Przej�cie Robót (Odbiór ko�cowy) 
  Przed przekazaniem do eksploatacji nale�y dokona� odbioru ko�cowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
- zgodno�ci wykonanego odcinka z dokumentacj�, w tym w szczególno�ci zastosowanych materiałów, 
- prawidłowo�ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno�ci podło�a, warstw filtracyjnych,  
- prawidłowo�ci wykonania umocnienia skarp, 
- aktualno�ci dokumentacji powykonawczej, uwzgl�dniaj�cej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- kompletno�ci DTR i �wiadectw producenta. 
Warunkiem Przej�cia robót jest dostarczenie przez Wykonawc� nast�puj�cych dokumentów: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniaj�ce uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 
- protokoły cz��ciowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
- �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców urz�dze� i materiałów; 
- inwentaryzacj� geodezyjn� sieci z aktualizacj� mapy zasadniczej wykonan� przez uprawnion�
jednostk� geodezyjn�. 
Je�eli w trakcie odbioru oka�e si�, �e jakie� wymagania nie zostały spełnione lub te� ujawniły si� jakie�
usterki, nale�y uwzgl�dni� je w protokole, podaj�c jednocze�nie termin ich usuni�cia lub uzupełnienia. 
Przej�cie Robót jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
aktualnymi normami (PN, EN-PN). 

4.1.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

4.1.9.01. Ustalenia ogólne 
  Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano specyfikacji SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatno�� za jednostk� obmiarow� dla robót obj�tych niniejsz� ST nale�y przyjmowa� zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen� jako�ci u�ytych materiałów i jako�ci wykonania 
robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 

4.1.9.02. Cena wykonania robót 
  Cena wykonania 1 m3 nasypów, warstw filtracyjnych obejmuje: 
a) prace pomiarowe, 
b) oznakowanie robót, 
c) transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania,
d) profilowanie powierzchni rowów i skarp, 
e) wyprofilowanie skarp ukopu, 
f) odwodnienie terenu robót, 
g) wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast�pnie ich rozebranie, 
h) przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
i) koszty zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji 
Cena jednostkowa wykonania umocnienia zbiorników obejmuje: 
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
c) koszt zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji, 
d) wykonanie wykopów pod umocnienia, 
e) odwodnienie zbiornika na czas wykonywania umocnienia wraz z niezb�dnymi urz�dzeniami w 
f) dostosowaniu do warunków na placu budowy, 
g) wykonanie wszelkich czynno�ci zwi�zanych z budow� zbiorników zgodnie z niniejsz� ST i 
h) dokumentacj� projektow�
i) odwiezienie gruntu z wykopu pod umocnienia na odkład wraz z wszelkimi kosztami składowania 
j) przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
k) koszt utrzymania czysto�ci na terenie budowy lub przyległych drogach, 
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l) odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót. 
m) koszty wykonania, utrzymania oraz pó�niejszej rozbiórki dróg technologicznych, 
n) koszty zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji. 

4.1.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

4.1.10.01. Normy 
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody bada�
PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze�
ilastogliniastych. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 
�wir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
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4.2. ST 4.2 – Schody skarpowe (D.10.02.01)

4.2.1. WST�P 

4.1.5.05. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z wykonywaniem schodów - schody terenowe.  

4.1.5.06. Zakres stosowania SST 
  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
okre�lonych w punkcie 1.1 

4.1.5.07. Zakres robót obj�tych SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem schodów przeznaczonych dla: 
a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich ró�nic terenu, w ci�gach pieszych, chodnikach, na 
terenach miejsc obsługi podró�nych, przy przystankach autobusowych, przej�ciach na drogi i ulice itp. 
b) słu�by utrzymaniowej, zwykle poło�one na skarpach w pobli�u mostów, wiaduktów i estakad. 
  Schody mog� by� wykonywane z ró�nych materiałów, w zale�no�ci od przeznaczenia, lokalizacji i 
wzgl�dów ekonomicznych, w zwi�zku z czym rozró�nia si� schody: betonowe, �elbetowe, kamienne, 
stalowe, drewniane, z bloczków prefabrykowanych, z płyt chodnikowych i kraw��ników, z klinkieru, z 
płyt lub bloków kamiennych, kostek betonowych itp. 
Niniejsza SST dotyczy najcz��ciej stosowanych w drogownictwie schodów betonowych, �elbetowych, 
z betonowych elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych i obrze�y lub kraw��ników. 

4.1.5.08. Okre�lenia podstawowe 
Schody - konstrukcja budowlana umo�liwiaj�ca, za pomoc� stopni, komunikacyjne powi�zanie ró�nych 
poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 
Bieg - wydzielona cz��� schodów składaj�ca si� co najmniej z dwóch nast�puj�cych po sobie stopni o 
jednakowych wysoko�ciach i odpowiednich szeroko�ciach u�ytkowych, stanowi�ca poł�czenie 
komunikacyjne dla dwóch ró�nych poziomów. 
Szeroko�� u�ytkowa biegu (w przypadku biegu wyposa�onego w balustrady) - szeroko�� mierzona w 
�wietle wewn�trznych kraw�dzi balustrad. 
Stopie� - zasadniczy element schodów, na którym wspiera si� stopa przy pokonywaniu ró�nych 
poziomów. 
Stopnica - płyta stanowi�ca poziomy, no�ny dla stopy u�ytkowania, element stopnia. 
Podnó�ek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy. 
Czoło - przednia cz��� stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach. 
Podstopnica - płyta stanowi�ca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnic�. 
Nosek - cz��� stopnia wysuni�ta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej 
cz��ci. 
Podstopie� - cz��� czoła stopnia pod noskiem, b�d�ca widoczn� pionow� płaszczyzn� podstopnicy. 
Policzek - boczna cz��� stopnia. 
Cz��ci składowe stopni ilustruje poni�szy szkic: 
Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielaj�ca lub ko�cz�ca biegi. 
Balustrada - pionowa przegroda w formie �cianki pełnej lub a�urowej, o konstrukcji i wysoko�ci 
zabezpieczaj�cej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo 
w spocznikach, zako�czona gór� por�cz�. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.1.5.09. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.2. MATERIAŁY 

4.2.2.01. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2.2.02. Rodzaje materiałów 
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów obj�tych niniejsz� SST s�: 
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- elementy deskowania, 
- beton i jego składniki, 
- elementy prefabrykowane, 
- �wir, piasek, zaprawa cementowa, 
- materiały na balustrady. 

4.2.2.03. Elementy deskowania schodów betonowych i �elbetowych 
  Deskowanie powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w PN-B-06251. Deskowanie nale�y 
wykona� z materiałów odpowiadaj�cych nast�puj�cym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwo�dzie wg BN-87/5028-12, 
- �ruby, wkr�ty do drewna i podkładki do �rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PNM-
82010, 
- płyty pil�niowe z drewna wg PN-D-97018. 
Dopuszcza si� wykonanie deskowa� z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez 
In�yniera. 

4.2.2.04. Beton i jego składniki 
  Przy wykonywaniu schodów betonowych i �elbetowych nale�y stosowa� beton zwykły wg PN-B-
06250. 
Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim wg PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, �wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna by� „odmiany 1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by� stosowane, je�li przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada� PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-06250. 
Klasa betonu, je�li dokumentacja projektowa nie okre�la inaczej, powinna by� dla schodów z: 
a) betonu zwykłego: B 10 
b) �elbetu: B 30 

4.2.2.05. �wir, piasek, zaprawa cementowa 
  Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, to materiały do ich 
wykonania powinny odpowiada� nast�puj�cym normom: 
a) �wir i mieszanka - PN-B-11111, 
b) piasek - PN-B-11113, 
c) zaprawa cementowa - PN-B-14501. 

4.2.2.06. Materiały na balustrady 
  Materiały do wykonania por�czy powinny odpowiada� wymaganiom nast�puj�cych norm: 
a) rury stalowe bez szwu na por�cze i słupki - PN-H-74219, PN-H-74220- ze stali nierdzewnej 
b) k�towniki - PN-H-93401, PN-H-93402 - ze stali nierdzewnej 
c) inne kształtowniki: PN-H-93403, PN-H-93406, PN-H-93407- ze stali nierdzewnej 
Stal zbrojeniowa powinna odpowiada� wymaganiom podanym w PN-H-93215. Wła�ciwo�ci stali 
powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-84020. 

4.2.3. SPRZ�T 

4.2.3.01. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.3.02. Sprz�t do wykonywania schodów 
Ze wzgl�du na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów b�d� wykonywane r�cznie, 
przy u�yciu drobnego sprz�tu pomocniczego. 
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku mo�na stosowa�: �rodki 
transportu, �urawie samochodowe, małe betoniarki przewo�ne do robót betonowych „na mokro”, 
przewo�ne zbiorniki do wody, ubijaki itp. 

4.2.4. TRANSPORT 
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4.2.4.01. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.4.02. Transport materiałów 
• Transport kruszywa 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

• Transport cementu 
Cement nale�y przewozi� zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

• Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych j�
przed korozj� i uszkodzeniami. 

• Transport elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. 

• Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

• Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed korozj�. 

• Transport materiałów na balustrady 
Materiały na balustrady mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed korozj�, uszkodzeniami i pomieszaniem. 

4.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

4.2.5.01. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.5.02. Zasady wykonywania schodów 
  Schody nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� lub SST. Je�li w dokumentacji 
projektowej podano zbyt mało ustale� dotycz�cych schodów, to powinny one spełnia� nast�puj�ce 
wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez In�yniera: 
a) szeroko�� podnó�ka stopnia 
- schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm 
- schody dla słu�by utrzymaniowej, min. 24 cm 
b) wysoko�� czoła stopnia 
- schody dla ruchu pieszego, max. 17,5 cm 
- schody dla słu�by utrzymaniowej, max. 20 cm 
c) szeroko�� u�ytkowa schodów 
- schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm 
- schody dla słu�by utrzymaniowej, min. 75 cm 
d) liczba stopni w biegu 
- schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni 
- schody dla słu�by utrzymaniowej nie okre�la si�
e) szeroko�� spocznika 
- schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm 
- schody dla słu�by utrzymaniowej nie okre�la si�
f) wysoko�� balustrady od płaszczyzny stopnia do wierzchu por�czy od 0,9 do 1,1 m 

4.2.5.03. Wykonanie robót ziemnych 
Roboty ziemne powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-06050. 

4.2.5.04. Wykonanie schodów 
  Wykonanie schodów powinno by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST, przy uwzgl�dnieniu: 
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a) betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 i PN-B-06251, z wykonaniem deskowania wg 
PNB-06251, 
b) wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podło�u oraz 
z wypełnieniem spoin mi�dzy elementami zapraw� cementow� odpowiadaj�c� wymaganiom PN-B-
14501, 
Przy wykonywaniu schodów dla słu�by utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych mo�na 
wykorzysta� rozwi�zanie podane w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych”, karta 03.17. 

4.2.5.05. Ustawienie balustrad 

  Je�li w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustale�, to balustrad� nale�y wykona� ze 
słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz por�czy. Maksymalna odległo�� słupków 
powinna wynosi� 2 m. Przy wykonywaniu balustrad schodów dla słu�by utrzymaniowej mo�na 
korzysta� z rozwi�zania podanego w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych”, karta 03.18. 
W przypadku wykonywania zł�cz spawanych elementów balustrady powinny one odpowiada�
wymaganiom PN-M-69011. 

4.2.5.06. Roboty izolacyjne 

  Izolacj� elementów przysypywanych gruntem nale�y wykonywa� zgodnie z dokumentacj� projektow�
i SST. Je�eli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materiały izolacyjne mo�na 
stosowa� lepik asfaltowy, emulsj� asfaltow� i inne materiały izolacyjne sprawdzone do�wiadczalnie. 

4.2.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

4.2.6.01. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.6.02. Kontrola robót ziemnych 
Kontrola polega na wykonaniu bada� i pomiarów okre�lonych w PN-B-06050. 

4.2.6.03. Kontrola prawidłowo�ci wykonania schodów 
  W przypadku wykonywania schodów metod� betonowania „na mokro” nale�y przeprowadza�
systematyczn� kontrol� składników mieszanki betonowej i wła�ciwo�ci betonu wg PN-B-06250. 
Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych, obrze
y i 
kraw��ników polega na sprawdzeniu ich zgodno�ci z: 
a) dokumentacj� projektow� - na podstawie ogl�dzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17, w przypadku wykonania schodów dla słu�by 
utrzymaniowej. 

4.2.6.04. Kontrola prawidłowo�ci wykonania balustrad 
  Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodno�ci z: 
a) dokumentacj� projektow� - na podstawie ogl�dzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18, w przypadku wykonania schodów dla słu�by 
utrzymaniowej, 
c) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 dla zł�czy spawanych. 

4.2.6.05. Kontrola wykonania robót izolacyjnych 
  Kontrola wykonania izolacji polega na ogl�dzinach jednolito�ci i ci�gło�ci powłoki i jej przylegania do 
izolowanej powierzchni, przy czym wyst�powanie złuszcze�, sp�ka�, p�cherzy itp. wad jest 
niedopuszczalne. 

4.2.6.06. Ocena wyników bada�
  Wszystkie elementy robót, które wykazuj� odst�pstwa od postanowie� SST powinny zosta�
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

4.2.7. OBMIAR ROBÓT 

4.2.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2.7.02. Jednostka obmiarowa 
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Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanych schodów. 

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

4.2.9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

4.2.9.01. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2.9.02. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m schodów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie deskowania, 
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
- wbudowanie mieszanki i zag�szczenie, 
- piel�gnacj� betonu, 
- rozebranie deskowania, 
- uło�enie schodów z elementów prefabrykowanych, 
- zamontowanie balustrad, 
- wykonanie izolacji i robót wyko�czeniowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

4.2.10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

4.2.10.01. Normy 
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka 
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
14. PN-D-97018 Płyty pil�niowe twarde. Klasyfikacja i metody bada�
15. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania 
16. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
17. PN-H-84020 Stal w�glowa konstrukcyjna zwykłej jako�ci ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
18. PN-H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. K�towniki równoramienne 
20. PN-H-93402 K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor�co 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gor�co 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor�co 
24. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zł�cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
25. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
26. PN-M-82121 	ruby ze łbem kwadratowym 
27. PN-M-82503 Wkr�ty do drewna ze łbem sto�kowym 
28. PN-M-82505 Wkr�ty do drewna ze łbem kulistym 
29. BN-87/5028-12 Gwo�dzie budowlane. Gwo�dzie z trzpieniem gładkim, okr�głym i kwadratowym 
30. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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31. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
32. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 
33. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 

4.2.10.02. Inne materiały 
34.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-
1982 
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4.3.  ST 4.3 - �cieki z prefabrykowanych elementów (D.08.05.01)  

4.3.1. WSTEP 

4.3.1.01. Przedmiot SST  
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem �cieków terenowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych.  

4.3.1.02. Zakres stosowania SST  
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych i nale�y je stosowa� w zlecaniu i 
wykonaniu robót zwi�zanych wymienionymi w p.1.  

4.3.1.03. Zakres robót obj�tych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem �cieku z elementów betonowych prefabrykowanych.  

4.3.1.04. Okre�lenia podstawowe  
	ciek przykraw��nikowy - element konstrukcji jezdni słu��cy do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).  
	ciek mi�dzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słu��cy do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.  
	ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni� lub chodnikiem słu��cy do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub 
naturalnych.  
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  

4.3.1.05. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” .  

4.3.2. MATERIAŁY  

4.3.2.01. Cement  
Cement do betonu powinien by� cementem portlandzkim, odpowiadaj�cym wymaganiom PN-B-19701 .  
Cement do zaprawy cementowej do wypełnienia spoin i na podsypk� cementowo-piaskow� powinien 
by� klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 .  

4.3.2.02. Woda  
Woda powinna by� „odmiany 1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250.  

4.3.2.03. Piasek  
  Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B- 06712 .  
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada� wymaganiom PN-B- 06711 .  

4.3.2.04. Prefabrykowane elementy betonowe �cieku  
  Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania �cieków przykraw��nikowych, 
mi�dzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada� wymaganiom BN-80/6775-03/01 .  
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, u�ytych do wykonania �cieków, powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Mog� to by� np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i 
kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 . 
Do wykonania prefabrykatów nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.  
Nasi�kliwo�� prefabrykatów nie powinna przekracza� 4%.  
	cieralno�� na tarczy Boehmego nie powinna przekracza� 3,5 mm.  
Wytrzymało�� betonu na �ciskanie powinna by� zgodna z PN-B-06250 dla przyj�tej klasy betonu.  
Powierzchnia prefabrykatów powinna by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze zatartej.  
Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni elementów 
nie powinna przekracza� 3 mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:  
- na długo�ci 10 mm,  
- na wysoko�ci i szeroko�ci 3 mm.  
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Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane w pozycji wbudowania, na podło�u utwardzonym i 
dobrze odwodnionym.  

4.3.3. SPRZ�T  
  Roboty mo�na wykonywa� r�cznie przy pomocy drobnego sprz�tu, z zastosowaniem:  
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych.  

4.3.4. TRANSPORT  
  Transport prefabrykatów powinien odbywa� si� wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08.  
Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.  

4.3.5. WYKONANIE ROBÓT  

4.3.5.01. Roboty przygotowawcze  
  Przed przyst�pieniem do wykonania �cieku nale�y wytyczy� o� �cieku zgodnie z dokumentacj�
projektow�. Dla �cieku umieszczonego mi�dzy jezdniami o� �cieku stanowi o� wykopu pod ław�.  

4.3.5.02. Wykop pod �ciek  
  Wykop pod �ciek nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� i PN-B-06050 .  
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom �cieku i podsypki w planie. Wska�nik zag�szczenia 
dna wykopu pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.  

4.3.5.03. Wykonanie �cieku z prefabrykatów  
  Ustawienie prefabrykatów powinno by� wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubo�ci 10 
cm. Ustawianie prefabrykatów powinno by� zgodne z projektowan� niwelet� dna �cieku.  
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny prefabrykatów 
nale�y wypełni� zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2.  
Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Prefabrykaty ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw�, powinny mie� co 50 m spoiny wypełnione 
bitumiczn� mas� zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� ławy betonowej.  
Je�eli do wykonania �cieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - 
karta 01.03 , to poł�czenie prefabrykatu z jezdni� nale�y wypełni� bitumiczn� mas� zalewow�. Od 
dolnej strony prefabrykatu, wykop nale�y wypełni� piaskiem lub �wirem i starannie zag��ci�.  

4.3.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

4.3.6.01. Badania przed przyst�pieniem do robót  
  Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania �cieku i przedstawi� wyniki tych bada� Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
Badania materiałów stosowanych do wykonania �cieku z prefabrykatów powinny obejmowa� wszystkie 
wła�ciwo�ci, które zostały okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  

4.3.6.02. Badania w czasie robót  
• Zakres bada�  

W czasie robót zwi�zanych z wykonaniem �cieku z prefabrykatów nale�y sprawdza�:  
wykop pod podsypk� i �ciek, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i �cieku.  

• Wykop pod podsypk� i �ciek  
Nale�y sprawdza�, czy wymiary wykopu s� zgodne z dokumentacj� projektow� oraz zag�szczenie 
podło�a na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi 2 cm. Zag�szczenie podło�a 
powinno by� zgodne z pkt 5.3.  

• Sprawdzenie wykonania �cieku  
Przy wykonaniu �cieku, badaniu podlegaj�:  
a) niweleta �cieku, która mo�e ró�ni� si� od niwelety projektowanej o 1 cm na ka�de 100 m 
wykonanego �cieku,  
b) równo�� podłu�na �cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m 
długo�ci, która mo�e wykazywa� prze�wit nie wi�kszy ni� 0,8 cm pomi�dzy powierzchni� �cieku a łat�
czterometrow�,  
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c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka�dych 10 metrach wykonanego 
�cieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,  
d) grubo�� podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o 1 cm.  

4.3.7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanego �cieku z prefabrykowanych elementów betonowych.  

4.3.8. ODBIÓR ROBÓT  

4.3.8.01. Ogólne zasady odbioru robót  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si� za 
wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

4.3.8.02. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  
  Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:  
- wykop pod podsypk� i �ciek,  
- wykonana podsypka.  

4.3.9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

4.3.9.01. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 m �cieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie wykopu pod podsypk� i �ciek,  
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  
- uło�enie prefabrykatów �cieku z wypełnieniem spoin,  
- zalanie spoin bitumiczn� mas� zalewow�,  
- zasypanie zewn�trznej �ciany prefabrykatu,  
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej.  
Płatno�� zgodna z przedmiarem i obmiarem powykonawczym  

4.3.10. PRZEPISY ZWI
ZANE  

4.3.10.01. 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 u
ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci  
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
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. Kraw�
niki i obrze
a chodnikowe  
11. BN-64/8845-02 Kraw�
niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru  

4.3.10.02. Inne dokumenty  
12.Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987.  
13.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 
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4.4. ST 4.4 – Studnie chłonne (D.03.04.01)

4.4.1. Wst�p 

4.4.1.01. Przedmiot ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robot 
zwi�zanych z budow� studni. 

4.4.1.02. Zakres stosowania 
   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

4.4.1.03. Zakres robót obj�tych ST 
   Niniejsza ST dotyczy robot zwi�zanych z wykonaniem studni chłonnych, ktore stosuje si� w terenie 
rowninnym, gdy istniej� trudno�ci odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchni� nieprzepuszczaln�
lub cz��ciowo przepuszczaln� warstw� gruntu znajduje si� grunt przepuszczalny o dostatecznej 
chłonno�ci. 
Studnie chłonne wykonuje si� jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), wykonane z nast�puj�cych 
materiałow: 
− z kr�gow betonowych lub �elbetowych, 
− z muru klinkierowego, 
− wiercone, 
− wiercone−kopane, 
− inne. 
Wymiary i rzednie studni nale�y przyj�� z operatu wodnoprawnego. Studnie nale�y wykona� z kr�gow 
betonowych �rednicy 1.5 m. Studnie chłonn� wypełnia si� filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw 
od gruboziarnistych (z tłucznia i �wirow) poło�onych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) 
poło�onych u gory. Gorn� warstw� piasku okresowo wymienia si�, po jej zamuleniu, r�cznie lub 
mechanicznie. 
Niniejsza ST dotyczy rownie� studni chłonnych gruntowych i studni chłonnych z kr�gow betonowych 
lub �elbetowych, ktore najcz��ciej s� stosowane w drogownictwie. 

4.4.1.04. Okre�lenia podstawowe 
  Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogolne”. 
1. Studnia chłonna −wykop jamisty lub studzienka z kr�gow, przeznaczona do zbierania wody 
powierzchniowej i wchłaniania jej przez podło�e gruntowe. 
2. Geowłóknina −materiał wytworzony zwykle metod� zgrzeblenia i igłowania z nieci�głych, 
wysokospolimeryzowanych włokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych takich jak: 
polietylen, polipropylen, polistyren, ktore charakteryzuj� si� min. du�� wytrzymało�ci� oraz 
wodoprzepuszczalno�ci�. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogolne”. 

4.4.1.05. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robot oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami In�yniera. Ogolne wymagania dotycz�ce robot podano 
w SST DM 00.00.00. 

4.4.2. Materiały 

4.4.2.01. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
  Ogolne wymagania dotycz�ce materiałow, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM 
00.00.00. „Wymagania ogolne”. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� materiały zgodne z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera o proponowanych �rodłach otrzymania materiałow 
przed rozpocz�ciem ich dostawy. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego �rodła, 
Wykonawca powinien przedstawi� do akceptacji In�yniera materiał z innego �rodła. 
Wszystkie materiały, dla ktorych przewidziano w ST przeprowadzenie bada� kontrolnych, powinny by�
sprawdzone, zbadane i zaakceptowane przez In�yniera przed ich u�yciem. Ka�dy rodzaj robot w 
ktorych znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem przez In�yniera. 
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4.4.2.02. Materiały stosowane do wykonania studni chłonnych 
• Materiały filtracyjne w studni chłonnej 

Jako materiał filtracyjny, stosowany do zasypania studni chłonnej wykorzystuje si� najcz��ciej tłucze� i 
�wir o uziarnieniu 2 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 - 31.5 mm i 5 - 63 mm oraz piasek gruby. 

• Kr�gi betonowe i �elbetowe 
Do wykonania studni chłonnej z kr�gow stosuje si� kr�gi betonowe i �elbetowe. Kr�gi betonowe i 
�elbetowe powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez norm� BN−86/8971−08. Kr�gi 
betonowe powinny by� wykonane z betonu klasy nie ni�szej ni� B 25,a kr�gi �elbetowe klasy B 20. 
Kr�gi przeznaczone do wykonanie studni chłonnej, do ktorej wprowadza si� wod� powierzchniow�
powinny by� „typu I” wg normy , bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do 
odbioru wody ze studzienek �ciekowych powinny by� „typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 
Powierzchnie kr�gow powinny by� gładkie, jednolite, bez rys, p�kni��, ubytkow i rozwarstwie�. 
Wtr�cenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. nale�y 
traktowa� jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtr�ce�. Naddatki betonu na powierzchniach 
roboczych elementu zł�cza s� niedopuszczalne. Prostopadło�� czoła mierzona ro�nic� wysoko�ci 
kr�gu powinna wynosi� 5 mm. Kr�g badany pod ci�nieniem 0.5 MPa nie powinien wykazywa�
przeciekow wody. Dopuszcza si� zawilgocenie zewn�trznej powierzchni kr�gu, jednak bez 
wyst�powania widocznych kropel. Składowanie kr�gow powinno odbywa� si� na terenie utwardzonym 
z mo�liwo�ci� odprowadzeniawod opadowych. Składowanie na wyrownanym gruncie nieutwardzonym 
jest mo�liwe, je�li naciski przekazywane na grunt nie przekrocz� 0.5 MPa. Kr�gi mog� by�
składowane, z zapewnieniem stateczno�ci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysoko�ci 1.8 
m) bez podkładow lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed 
przesuni�ciem. 

4.4.3. Sprz�t 

4.4.3.01. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogolne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D−00.00.00. „Wymagania ogolne”. 

4.4.3.02. Sprz�t do wykonywania studni chłonnej 
  Studnie chłonne mog� by� wykonane cz��ciowo r�cznie i cz��ciowo mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponowa� sprawnym technicznie sprz�tem, dowolnego typu, ktory powinien 
by� zaakceptowany przez In�yniera. Wykonawca mo�e posługiwa� si� nast�puj�cym sprz�tem: 
− koparka, stosowana do mechanicznego wykonania wykopu pod studni� chłonn�, 
− �uraw samochodowy o ud�wigu do 4 t, stosowany do ustawienia kr�gow studni w gotowym wykopie, 
− kołowrot, słu��cy do wyci�gania gruntu ze studni wykonywanej metod� studniarsk�, 
− ubijak r�czny, 
− sprz�t do transportu kr�gow i innych materiałow stosowanych do wykonania studni chłonnej, itp. 

4.4.4. Transport 

4.4.4.01. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
  Rodzaj �rodkow transportu musi by� zaakceptowany przez In�yniera. Wykonawca robot jest 
zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodkow transportu, ktore nie wpłyn� niekorzystnie na 
wła�ciwo�ci wykonywanych robot. 

4.4.4.02. Transport materiałów do budowy studni chłonnej 
• Transport kr�gow betonowych i �elbetowych 

Kr�gi betonowe i �elbetowe w czasie transportu powinny by� układane, przy zachowaniu odpowiednich 
warunkow układania, post�puj�c wg zalece� punktu 2.3.2, uwzgl�dniaj�c to, �e gorna warstwa kr�gow 
nie powinna przewy�sza� wysoko�ci �ciany (burty) stosowanego �rodka transportu o wi�cej ni� 1/3 
�rednicy zewn�trznej kr�gu lub 1/3 jego wysoko�ci. Podnoszenie i opuszczanie kr�gow o �rednicach 
wi�kszych ni� 1400 mm nale�y wykonywa� za pomoc� minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4.5. Wykonanie robót 

4.4.5.01. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogolne wymagania dotycz�ce wykonania robot podano w ST D−00.00.00. „Wymagania ogolne”. 
Wykonawca robot powinien przedstawi� In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
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robot, uwzgl�dniaj�c wszystkie warunki w jakich b�dzie wykonana studnia chłonna. 

4.4.5.02. Zakres wykonywanych robót 
  Studnie chłonn� zaleca si� wykona� w nast�puj�cych przypadkach: 
a) gdy zaistniej� trudno�ci uzyskania odpowiedniego pochylenia podłu�nego rowow drogowych lub 
drenow, wzgl�dnie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zagł�bie� terenu, 
b) gdy warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonno�ci, znajduje si� na gł�boko�ci 1 - 5 
m poni�ej terenu, 
c) gdy poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si� na gł�boko�ci zapewniaj�cej 
mo�no�� wchłoni�cia wody ze studni, 
d) gdy nie wyst�puje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi, 
e) gdy studni� mo�na zlokalizowa� w odległo�ci nie mniejszej ni� 10 m od podstawy nasypu 
drogowego lub zewn�trznej kraw�dzi skarpy rowu drogowego, 
f) gdy nie ma przeciwwskaza� sanitarnych do wprowadzenia spływow z drogi do gruntu. 
Je�li w Dokumentacji Projektowej nie okre�lono inaczej, wykop pod studni� chłonn� powinien by�
wykonany w sposob dostosowany do gł�boko�ci, danych geotechnicznych i posiadanego sprz�tu. 
Zaleca si� wykonanie wykopu r�cznie do gł�boko�ci nie wi�kszej ni� 2 m. Studnia chłonna powinna 
by� zagł�biona co najmniej 0.5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. 
Wykonania wykopu poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgł�bnego jest dopuszczalne tylko do 
gł�boko�ci 1m poni�ej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. 
Nadmiar gruntu z wykopu nale�y przetransportowa� na miejsce odkładu lub rozplantowa� przy studni 
oraz przy rowach dopływowych. 

• Wykonanie studni chłonnej z kr�gow 
Studnie chłonne wykonane z kr�gow betonowych lub �elbetowych nale�y, je�li Dokumentacja 
Projektowa nie okre�li tego inaczej, zagł�bi� w gruncie wg nast�puj�cych metod: 

1. Metoda studniarska 
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kr�gow jednego na drugim, 
w miejscu lokalizacji studni, a nast�pnie stopniowym ich opuszczaniu w miar� pogł�bienia studni. 
Pobieranie gruntu spod kraw�dzi kr�gu dokonuje si� od wewn�trz studni przy pomocy kilofa i łopaty. 
Nale�y zwraca� uwag� na rownomierne pobieranie gruntu wzdłu� całego obwodu kr�gu, aby nie 
spowodowa� pochylenia studni. Wyci�ganie gruntu odbywa si� w nast�puj�cy sposob: 
- przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawini�t� lin� i dwoma kubłami. Kubły powinny by� uwi�zane 
na linie, a nie zawieszone na hakach − ze wzgl�du na bezpiecze�stwo pracy, 
- poprzez wyci�g wolnostoj�cy o ud�wigu 0.5 t z nap�dem spalinowym. 
Metody studniarskiej nie zaleca si� stosowa� w gruncie, w ktorym mo�na spodziewa� si�
wyst�powanie korzeni, kamieni, urz�dze� obcych, resztek betonu itp. 

2. Metoda polegaj�ca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kr�gów 
Metoda ta zakłada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zako�czeniu rownocze�nie 
rozpocz�� ustawianie kr�gow. Je�li w Dokumentacji Projektowej nie okre�lono inaczej, wykop powinien 
by� wykonany zgodnie z zaleceniami wg punktu 5.2 niniejszej ST, uwzgl�dniaj�c to, �e bezpieczne 
nachylenie skarp powinno wynosi�: 
- w gruntach spoistych (glinach, iłach) niesp�kanych − 2 : 1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych − 1 : 1.25. 
Ustawienie kr�gow w wykopie wykonuje si� za pomoc� �urawia o ud�wigu do 4 t lub w inny sposob, 
zaakceptowany przez In�yniera. Nale�y zwraca� uwag� na dokładne ustawienie poszczegolnych 
kr�gow ze zł�czami prawidłowo dopasowanymi. Opuszczanie kr�gow o �rednicach wi�kszych od 1400 
mm nale�y wykonywa� za pomoc� minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na 
obwodzie kr�gu. 
Zasypanie wykopu wokoł studni nale�y przeprowadzi� mo�liwie jak najszybciej. Do zasypania nale�y 
u�y� grunt uzyskany z wykopu, pozbawiony zanieczyszcze� (darniny, torfu, korzeni, itp.). Zasypywanie 
nale�y wykonywa� warstwami o grubo�ci 15 - 20 cm i zag�szcza� ubijakami r�cznymi. Wska�nik 
zag�szczenia gruntu powinien wynosi�: 
−0.95 dla warstw do 1.2 m grubo�ci, 
−0.90 dla warstw zalegaj�cych poni�ej 1.2 m gł�boko�ci. 
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zag�szczenie w pobli�u studni nale�y wykonywa� w taki sposob, 
aby nie spowodowa� uszkodzenia uło�onych kr�gow. 

4.4.6. Kontrola jako�ci robót 

4.4.6.01. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
  Ogolne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robot podano ST D−00.00.00. „Wymagania ogolne”. 
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Celem kontroli robot powinno by� stwierdzenie osi�ganej jako�ci. 
Wykonawca robot ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wykazania 
In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałow i zrealizowanych robot z Dokumentacj� Projektow�
oraz wymaganiami ST i PZJ. Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi�
In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie badania. Po wykonaniu bada� Wykonawca powinien 
przedstawi� na pi�mie uzyskane wyniki do akceptacji In�yniera. In�ynier mo�e ustali� wymagania 
dotycz�ce kontroli sprz�tu przewidzianego do robot obj�tychniniejsz� ST.  

4.4.6.02. Kontrola wykonania studni chłonnej 
  W skład kontroli wykonania studni chłonnej nale�y zaliczy�: wst�pn� kontrol� przed wykonaniem 
studni oraz szczegołow� kontrol� w czasie wykonywania robot. 

KONTROLA WST�PNA PRZED WYKONANIEM STUDNI CHŁONNEJ 
• Kontrola zastosowanych kr�gow 

Kr�gi betonowe i �elbetowe powinny posiada� �wiadectwo jako�ci, wydane przez producenta, na 
podstawie zasad ustalonych wg normy BN−86/8971−08. 

• Materiał filtracyjny 
Jako materiał filtracyjny stosuje si� tłucze� wg wymaga� normy PN−84/S−96023, piasek i �wir, ktorych 
kontrola obejmuje sprawdzenie partii dostawy, pochodz�cej z jednego składu i zło�a, o wielko�ci do 
1500 [t], nast�puj�cych parametrow: 
−składu ziarnowego, wg normy PN−91/B−06714/15, 
−zawarto�ci zwi�zkow siarki, wg normy PN−91/B−06714/28, 
−wska�nika wodoprzepuszczalno�ci piaskow, wg normy PN−55/B−04492. 

KONTROLA SZCZEGÓŁOWA W CZASIE WYKONYWANIA STUDNI CHŁONNEJ. 
W czasie wykonywania studni chłonnej nale�y zbada� nast�puj�ce cechy: 
−zgodno�� wykonywania studni chłonnej z Dokumentacj� Projektow� (lokalizacj�, wymiary itp.), 
−pochylenie skarp w studni chłonnej gruntowej, wg zasad podanych w punkcie 5.2.1 niniejszej ST, 
−prawidłowo�� uło�enia warstw filtracyjnych, wg punktu 5.2.1 niniejszej ST, 
−poprawno�� wykonania zasypki wykopu wokoł studni z kr�gow, wg punktu 5.2.2 niniejszej ST, 
−chłonno�� warstwy przepuszczalnej w dnie studni (na podstawie obserwacji −wizualnie), 
−zabezpieczenie studni przed dopływem wod z otaczaj�cego terenu, wg zasad podanych w punkcie 
5.2. 

4.4.7. Obmiar robót 

4.4.7.01. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogolne wymagania dotycz�ce obmiaru robot podano ST D−00.00.00. „Wymagania ogolne”. 
Obmiar robot polega na okre�leniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilo�ci 
wbudowanych materiałow. 

4.4.7.02. Jednostka obmiarowa 
  Jednostk� obmiarow� studni chłonnej jest 1 sztuka [szt] okre�lonego wymiaru. 
Obmiar robot polega na okre�leniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych. 

4.4.8. Odbiór robót 

4.4.8.01. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogolne wymagania dotycz�ce obmiaru robot podano ST D−00.00.00. „Wymagania ogolne”. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

4.4.8.02. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
  Odbiorowi robot zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu dla studni chłonnych podlegaj� nast�puj�ce 
fazy: 
−wykonanie wykopu (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagł�bione co najmniej 0.5 m w 
warstwie gruntu przepuszczalnego, 
−uło�enie kr�gow betonowych lub �elbetowych, 
−zasypanie studni chłonnej kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

4.4.9. Podstawa płatno�ci 
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4.4.9.01. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci robót 
  Ogolne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci robot podano ST D−00.00.00. „Wymagania 
ogolne”. 

4.4.9.02. Cena jednostki obmiarowej 
  Płatno�� za 1 [szt.] wykonania studni chłonnej obejmuje nast�puj�ce roboty: 
−roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
−transport materiałow, 
−wykopanie studni z opuszczeniem kr�gow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem �cian, 
−wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i ST, 
−rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłu� kraw�dzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkład 
wraz z rozplantowaniem. 
- wszystkie inne nie wymienione a konieczne do wykonania robot 

4.4.10. Przepisy zwi�zane 

4.4.10.01. Normy 
1. PN−84/B−01080 −Kamie� dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własno�ci 
fizyczno−mechanicznych. 
2. PN−87/B−01100 −Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
3. PN−86/B−02480 −Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntow. 
4. PN−56/B−03260 −Konstrukcje �elbetowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
5. PN−55/B−04492 −Grunty budowlane. Badania własno�ci fizycznych. Oznaczanie wska�nika 
wodoprzepuszczalno�ci. 
6. PN−88/B−06250 −Beton zwykły. 
7. PN−63/B−06251 −Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
8. PN−86/B−06712 −Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN−91/B−06714/15 −Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
10. PN−78/B−06714/28 −Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow�. 
11. PN−80/B−06751 −Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania. 
12. PN−60/B−11104 −Materiały kamienne. Brukowiec. 
13. PN−76/B−12040 −Ceramiczne rurki drenarskie. 
14. PN−65/B−14751 −Przewody azbestowo−cementowe. Zł�cza �eliwne typu Gibault. 
15. PN−85/B−23010 −Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia. 
16. PN−74/B−24620 −Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
17. PN−57/B−24625 −Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
18. PN−89/B−27617 −Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
19. PN−88/B−30000 −Cement portlandzki. 
20. PN−88/B−32250 −Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
21. BN−78/6354−12 −Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
22. BN−84/6366−10 −Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko�ciowego. 
23. BN−70/6716−02 −Materiały kamienne. Kamie� łamany. 
24. BN−78/6741−07 −Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport. 
25. BN−67/6744−08 −Rury betonowe. 
26. BN−87/6774−04 −Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
27. BN−83/8836−02 −Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
28. BN−728932−01 −Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
Projekt normy PN−.../B...Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Terminologia, wymagania i badania 
(Red. robocze 04. 1985 r.). 
29. BN−86/8971−08 −Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i �elbetowe. 
30. PN−84/S−96023 −Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

4.4.10.02. Inne dokumenty 
31. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa 
1979 −1982 R. CBPBD i M. 


