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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie budowy boiska do siatkówki, boiska 
wielofunkcyjnego, oraz elementów małej architektury 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montazu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
2.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.0. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
4.0. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
5.0. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
6.0. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 



5 

7.0. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
8.0. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
9.0. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
10.0. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
11.0. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
12. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
13. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
14. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
15. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
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robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
17. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
17.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
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nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
17.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
17.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
17.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
18. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
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materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
19. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar 
robót. 
 
20. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
21. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
22. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 
120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 
1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

SP.T. 01 OBSŁUGA GEODEZYJNA - WYTYCZENIE OBIEKTU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem 
obiektów inżynierskich projektowanych w ramach budowy wg punktu 1.1 STO 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
określonych  w punkcie 1.1. STO 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wytyczeniu obiektów inżynierskich. 
Roboty obejmują również osadzenie znaków wysokościowych na obiektach oraz założenie stałych punktów 
wysokościowych w sąsiedztwie obiektów. 
Liczba znaków wysokościowych oraz stałych punktów wysokościowych została określona w dokumentacji 
projektowej (przedmiarze robót). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku 
do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 
 
1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a 
także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe- są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi do wyznaczenia osi obiektów i punktów wysokościowych są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- bolce metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 
Znaki wysokościowe oraz stałe punkty wysokościowe powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych i 
kwasoodpornych. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia obiektów 
Do wyznaczania obiektów należy stosować sprzęt, który będzie odpowiedni dla prawidłowego wykonania 
robót z dokładnością wymaganą w Specyfikacjach Technicznych. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny 
posiadać atesty i aktualne świadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów może być samochód dostawczy lub inny, gwarantujący 
przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. Prace pomiarowe przy 
zakładaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) osi obiektów i punktów wysokościowych 
powinny być wykonane w zgodności z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK). 
 
5.2. Osnowa realizacyjna 
Inżynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te będą zawierać: 
- współrzędne XY punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, na których oparto wykonanie mapy do celów 
projektowych, 
- wykaz reperów, na których oparto wykonanie mapy do celów projektowych, 
Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania osnowy realizacyjnej 
odpowiadającej następującym kryteriom: 
- punkty osnowy powinny być zlokalizowane w sąsiedztwie obiektu poza Terenem Budowy, tak, aby nie były 
narażone na zniszczenie w trakcie jej realizacji, 
- odległość między punktami powinny być takie, aby umożliwiały szczegółowe wytyczenie obiektu. 
Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i 
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. 
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
5.3. Wyznaczenie obiektu 
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez: 
- wytyczenie osi obiektu, 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczególności podpór (zgodnie z 
rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej). 
Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny być przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do 
projektowanych; 
rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 
5.4. Założenie stałych znaków wysokościowych 
Punkty kontrolowane powinny być zastabilizowane i zabezpieczone w trakcie budowy obiektu mostowego. 
Jeśli w trakcie budowy nie zostały one zastabilizowane, wówczas należy to zrobić przed rozpoczęciem 
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pierwszych prac związanych z pomiarami odkształceń i przemieszczeń, zwracając uwagę na trwałą ich 
stabilizację i zabezpieczenie, a w szczególności na ich wodoszczelne osadzenie. 
Oznaczenie i położenie każdego punktu kontrolowanego powinno być szczegółowo opisane (opis 
topograficzny), tak, aby w każdej chwili można było punkty te odszukać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem obiektu należy prowadzić wg ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
a) oś obiektu należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej co 10m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu, 
Dokładność wykonania robót powinna być zgodna z pkt.5.3. 
 
6.3. Kontrola umieszczenia stałych znaków wysokościowych 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, 
wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość 
śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na 
kolejne etapy. 
Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac 
(osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie 
stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że prace 
zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym 
zakresie i na swój koszt 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ryczałt wytyczenia obiektu inżynierskiego wraz z założeniem znaków i punktów 
wysokościowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne"[1], pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem obiektu w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów do stabilizacji osnowy i osi trasy, 
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- założenie osnowy realizacyjnej, 
- utrzymywanie i ewentualnie uzupełnienie roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych w trakcie robót, 
- wyznaczenie osi obiektu i punktów wysokościowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
- inwentaryzacja powykonawcza robót oraz wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i 
włączenie do zasobów geodezyjnych. 
W cenie jednostkowej zawiera się również założenie znaków wysokościowych na konstrukcji obiektu i stałych 
punktów wysokościowych przy obiekcie: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji z naniesionymi punktami wysokościowymi (reperami) 
- założenie znaków wysokościowych i stałych punktów wysokościowych (w ilości zgodnej z dokumentacja 
projektową) dowiązanych do niwelacji państwowej, 
- opracowanie dokumentacji inwentaryzującej punkty pomiarowo-kontrolne, 
- wykonanie badań. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. M-20.01.15. Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich 
 
10.2. Normy 
Nie występują. 
10.3. Inne dokumenty 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 
1979 
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
9. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 
 

SP.T. 02.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE , 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych elementów betonowych określonych  w punkcie 1.1. STO 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rozbiórkę elementów betonowych  na linii budowy  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST  “Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały wbudowane nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji 
Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. Dopuszcza się możliwość zastosowania ciężkiego sprzętu udarowego. 
Prace nad czynnymi jezdniami można prowadzić przy użyciu lekkich młotów pneumatycznych lub 
elektrycznych. 
 
4. TRANSPORT 
Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz Projekt 
Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy stosować rusztowania i podesty zabezpieczające przed 
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne położone pod remontowanymi obiektami. 
- prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzenia - lekkimi młotami pneumatycznymi, elektrycznymi 
względnie, gdy zezwalają na to warunki przy użyciu ciężkiego sprzętu udarowego. 
- należy stosować rusztowania podpierające ustrój nośny w czasie jego rozbiórki, aby w każdej fazie 
rozbiórkowej zapewnić stateczność konstrukcji. 
- z uwagi na występujące w pobliżu obiektu urządzenia obce nie wolno dokonywać rozbiórki obiektu metodą 
eksplozyjną. 
- Teren rozbiórki należy ogrodzić przed dostępem osób niepowołanych, a także wykonać ogrodzenia 
zabezpieczające pracowników zatrudnionych przy rozbiórce przed przypadkowym wejściem na tory 
kolejowe. 
- w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy zapewnić brak ograniczeń w ruchu kolejowym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót rozbiórkowych, 
- prawidłowość i szczelność wykonanych pomostów zabezpieczających. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest metr sześcienny (m3) rozebranych elementów żelbetowych i betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiorom podlegają: 
- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania , pomosty robocze i podesty 
zabezpieczające przed opadaniem gruzu 
- odbiór ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją Projektową 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu zrealizowanie 
Robót określonych w Dokumentacji Projektowej. W szczególności zakres Robót powinien obejmować 
wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, łącznie z Robotami, które nie zostały zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w przedmiarze Robót. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie rusztowań i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 
rusztowań stabilizujących ustrój nośny w czasie rozbiórki oraz ogrodzeń zabezpieczających pracowników 
przed przypadkowym wejściem na tory; 
- wykonanie prac rozbiórkowych, 
- koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania i opłat środowiskowych, 
- załadunek i odwóz gruzu, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie; 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2003.207.2016) wraz z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 
1206), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, 
które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
 

SP.T. 03 WYKONANIE WYKOPÓW i KORYTOWANIA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów fundamentowych i korytowania dla zadania określonego  w punkcie 
1.1. STO 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
odbiorem wykopów fundamentowych w gruncie nieskalistym dla fundamentowania obiektów mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” [1] , pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 
2.2.2. Stosowane materiały 
Wykopy będą wykonywane jako powierzchniowe otwarte  lub w ściankach szczelnych tymczasowych, 
zgodnie z dokumentacją projektową. Ścianki szczelne są przedmiotem odrębnej specyfikacji. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, 
- sprzęt do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do wbijania ścianek szczelnych należy stosować młoty wolnospadowe, spalinowe, hydrauliczne lub 
powietrzne, systemy wciskające lub wibromłoty, chyba że Inżynier, ze względu na ograniczenia środowiska, 
zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania ścianki szczelnej. 
Wszystkie urządzenia do zagłębiania brusów powinny spełniać wymagania PN-EN 996:1998 [3]. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 4. 
 
4.2. Transport i przechowywanie materiałów 
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Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany. Wykonawca jest obowiązany do 
zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim. 
Transport 
po drogach publicznych powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 
„Wymagania Ogólne” [1]. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i 
odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości co najmniej 2,0 m od krawędzi 
wykopu. 
Odległość między środkami transportu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunięcia 
się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Grunty z wykopu należy przetransportować i spryzmować w miejscu na terenie placu budowy wskazanym 
przez Inżyniera lub odwieźć na składowisko Wykonawcy. Grunt może być wykorzystany do zasypania 
wykopów po uprzednim zaakceptowaniu przez Inżyniera. Nadmiar gruntu należy odwieźć na składowisko 
Wykonawcy lub na odkład. 
Transport mas ziemnych powinien odbywać się pojazdami samowyładowczymi. 
Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. 
Warunki składowania i przenoszenia brusów ścianek szczelnych – wg PN-EN 12063:2001[4]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 
badania określonymi w normie PN-B-06050:1999 [5]. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
a) ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 
b) określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu terenu z 
rzędnymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Będzie to podstawą do wniesienia 
poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru. 
 
5.4. Wykonanie wykopów 
5.4.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawcę 
5.4.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
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5.4.1.2. Projekt roboczy odwodnienia 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia wykopów, w którym zostanie 
opracowany system odwodnienia. 
System odwodnienia musi spełniać następujące warunki: 
- Musi zapewnić natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej się 
do wykopu z innego źródła 
- Musi zapewniać obniżenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie wystarczającym do 
wykonania robót. 
 
5.5. Wymagania dla wykonania wykopów 
5.5.1. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 
a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty 
powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich 
decyzji. 
b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na 
grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na 
kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich 
zabezpieczeń. 
c) Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien 
natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki w celubezpiecznego 
przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi służbami. 
d) Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie stwierdzone występowanie urządzeń podziemnych nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne), wówczas roboty należy przerwać, powiadomić Inżyniera, a dalsze prace prowadzić po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.. 
 
5.5.2. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniżonych temperatur 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na 
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
 
5.5.3. Kontrola warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót 
W trakcie robót Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich 
z dokumentacją projektową. Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy. 
W trakcie funkcjonowania odwodnienia należy za pomocą właściwych metod analizować wyniki pomiarów 
kontrolnych, umożliwiających ocenę wpływu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie się 
odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu ZWG, ciśnienia wody 
w porach gruntu i w razie potrzeby także przemieszczeń gruntu. 
 
5.5.4. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna i skarp wykopu przed wodą opadową 
Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
Wykonawca musi zapewnić stabilne w czasie obniżenie ZWG lub ciśnienia porowego i utrzymanie go na 
poziomie określonym w projekcie roboczym odwodnienia. Skutkiem obniżenia ZWG nie może być naruszenie 
stateczności skarp wykopów. Nie może też nastąpić nadmierne podnoszenie się dna wykopu lub jego 
przebicie na skutek nadwyżki ciśnienia wody. 
W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do 
wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe, z bruku), w 
miejscach z góry do tego przeznaczonych. W razie potrzeby dolne części skarp, narażone na niszczące 
działanie wody można wzmacniać płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonać z betonu 
układanego bezpośrednio na zboczach skarp. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w gruntach 
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sypkich drobnoziarnistych. 
Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu podczas betonowania. 
 
5.5.5. Warunki ogólne wykonania wykopów 
a) Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
b) Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
zasypanie. 
c) Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych zgodnie z 
projektem roboczym odwodnienia. 
d) Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, ze z każdego stopnia 
powinien być urządzony wjazd dla środków transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody 
uniemożliwiające jej spływanie na stopnie położone niżej. Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się 
wykonanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m. 
e) Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji znajdujących się na, przyległym do robót ziemnych, terenie 
należy 
do obowiązków Wykonawcy. 
f) Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 m a 
koparką do 4,0 m. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, minimalne bezpieczne nachylenie 
skarp wykopów o głębokości do 4,0 m powinno wynosić: 
- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5 
- w mieszanina frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych 
zawierających powyżej 2% frakcji iłowej 1 :1,25 
- w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji iłowej w stanie 
co najmniej twardoplasycznym 1:0,5 
- nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4,0 m należy przyjmować na podstawie obliczeń 
stateczności skarpy 
- na pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu spadek powinien być taki, aby umożliwiał odpływ wody od krawędzi wykopu 
g) Należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu. W tym celu 
wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej niż projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach 
wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zależności od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa 
powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub innych robót. W 
przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji projektowej, 
dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt 
Wykonawcy. 
 
5.5.6. Wykonanie wykopów w gruntach spoistych 
Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą 
koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. Z tych względów przy 
gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem 
wykopu. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
Wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie można pozwalać na gromadzenie się wody w 
wykopie. Dlatego należy odpompowywać lub odprowadzać wodę grawitacyjnie, również w czasie przerw w 
robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn poruszających się wewnątrz wykopu należy 
pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwę tę 
usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn poruszających się poza granicami wykopu. 
W gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się pozostawić 
nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm i usunąć ją możliwie na krótko przed przystąpieniem do 
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wykonywania fundamentu. 
Bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć beton wyrównawczy w celu 
zabezpieczenia podłoża przed namakaniem wodą. 
 
5.5.7. Wymiary wykopów fundamentowych 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w 
planie, sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu, oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia 
zboczy wykopów, poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania 
bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi. 
 
5.6. Zabezpieczenie ścian wykopów 
5.6.1. Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi 
Wykonanie zabezpieczenia ściankami szczelnymi powinno być wykonane zgodnie z PN-EN 12063:2001 [4] 
oraz ST M.11.01.09. Ścianki szczelne wykonane w ramach tymczasowego zabezpieczenia wykopu podlegają 
wyciągnięciu. Odległość wbicia ścianek szczelnych od krawędzi fundamentów powinna zapewniać 
nienaruszenie stanu gruntu pod fundamentem. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Program badań 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu terenu z 
rzędnymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca również powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania materiały do zabezpieczeń ścian wykopów (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.), 
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez 
Wykonawcę. 
 
6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robót 
W trakcie robót Wykonawca powinien kontrolować na bieżąco: 
a) zgodność warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową, przez wykonanie szczegółowych 
badań geologiczno-gruntowych wg norm PN- B-06050:1999 [5], PN-B-04452:2002 [6] i PN-88/B-04481 [7] 
b) zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową; dopuszczalne odchyłki od ustaleń 
dokumentacji projektowej wynoszą: 
- dla spadków terenu: ± 0,002 
- dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych: ± 0,010 
- dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m: ± 4 cm 
- dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): ± 2 cm 
- dla wymiarów w planie wykopu o szerokości dna >1,5 m: ±15 cm 
- dla wymiarów w planie wykopu o szerokości dna <1,5 m: ±5 cm 
c) funkcjonowanie systemu odwodnienia wg pkt.5.5.2.5. 
d) sprawdzenie umocnienia wykopu na zgodność z pkt.5.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót ujętych w niniejszej ST jest metr sześcienny [m3] gruntu w stanie rodzimym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane wykopy, 
- odwodnienie wykopu, 
- umocnienie wykopu. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST  „Wymagania ogólne“ [1] oraz niniejszej 
ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
Płaci się za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i 
odwiezienie go na wskazane przez Inżyniera miejsce; 
- odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia; 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
1. Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
2. PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
3. PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa 
4. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
6. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
 
 
 

SP.T. 04.  KRAWĘŻNIKI BETONOWE , OBRZEŻA BETONOWE USTAWIENIEKRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH i 
OBRZEŻY BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem krawężników betonowych i obrzeży w ramach zadania określonych  w punkcie 
1.1. STO 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
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ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i obejmują 
ułożenie krawężnika drogowego 20x30cm na ławie betonowej przy zjazdach indywidualnych  w lokalizacjach 
zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej przy 
nawierzchni chodnika. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  „Wymagania ogólne” 
p.2 
2.2. Stosowane materiały 
Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie: 
- krawężniki betonowe uliczne 20x30 cm – jednowarstwowe, 
- obrzeża betonowe 8x30cm - jednowarstwowe 
- mieszanka betonowa C12/15 na ławę krawężnikową, 
- podsypka cementowo-piaskową 1:4, 
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 
- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 
- bitumiczna masa zalewowa, 
- woda. 
 
2.3. Krawężniki betonowe – wymagania techniczne 
2.3.1. Cechy fizyczne wg PN-EN 1340:2004 
Krawężniki powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna pozwolić na 
spełnienie poniższych wymagań: 
- nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %, 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu 
zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 
- wytrzymałość na zginanie – klasa min. 2 (T), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 5,0 MPa; 
minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa, 
- odporność na ścieranie – klasa min. 3 (H), odporność na ścieranie ≤ 23 mm, wg met. w Zał.G. 
Wymagania kształtów i wymiarów zgodne z PN-EN 1340:2004. 
 
2.3.2. Obrzeża betonowe 
Wymagania kształtów i wymiarów zgodne z PN-EN 1340:2004. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać: 
Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń dla gat.1 
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Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l: ±8mm 
Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h,: ±3mm 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne graniczących 
pozostałe powierzchnie: 

– nie więcej niż: 2 

– długość, nie więcej niż: 20mm 
       - głębokość, nie więcej niż: 6mm 
 
2.4. Materiały na podsypkę i zaprawę 
Zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4 wg ST D.05.03.01. Materiały na zaprawę cementowo 
piaskową jak na podsypkę. 
 
2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować mieszankę betonową wg PN-EN 206-1:2003 o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001. 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004. 
Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 
 
2.6. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać stosowne dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wybrane rozwiązanie Wykonawca 
przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt 
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej 
ST . 
Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje się 
mieszarkę. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni 
ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p.5. Wykonawca przedstawi 
Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed ułożeniem krawężników należy dokonać wytyczenia sytuacyjno - wysokościowego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
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Jeżeli wymaga tego grubość ławy lub jej umiejscowienie, należy wykonać rowek pod ławę, w formie wykopu 
wąskoprzestrzennego o niezbędnej szerokości i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Podłoże w 
tym wypadku należy dodatkowo wyprofilować i dogęścić zagęszczarkami płytowymi. W przypadkach gdy 
podłoże stanowią wykonane wcześniej warstwy konstrukcyjne – nie jest to wymagane. 
Na tak przygotowanym podłożu należy zmontować i ustawić deskowanie ławy. 
 
5.3. Ławy betonowe 
Ławy powinny być wykonywane w mieszanki betonowej C12/15 o konsystencji gęstoplastycznej lub 
plastycznej, układanej wyłącznie w deskowaniu. Nie dopuszcza się wykonywania ław bez deskowań, z 
mieszanek o konsystencji wilgotnej. 
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej. 
W odstępach maksymalnie co 20 m w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne na głębokość 1/3 
wysokości ławy, wypełnione bitumiczną masą zalewową lub uszczelniającą. Szczeliny dylatacyjne starannie 
oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem. Stosować można masę na zimno lub gorąco 
zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca może zaproponować własną metodę zapewniającą 
powstanie spękań 
pozornych w ławach w odległościach nie większych niż 20m. 
W celu zapewnienia wymaganego związania pomiędzy dolną częścią ławy a oporem, w przypadkach kiedy 
opór nie jest wylewany równocześnie z ławą, należy zastosować kotwy pionowe w formie prętów 
żebrowanych Ø16mm długości 15cm umieszczanych w świeżo rozłożonej mieszance betonowej dolnej 
części ławy, w ilości 4 szt./mb ławy. 
Wybrane rozwiązanie Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 
Związanie oporu z ławą powinno być na tyle mocne aby nie dopuścić do ścinania oporu podczas zagęszczania 
mieszanek mineralno-asfaltowych Na drugi dzień po wykonaniu ławy należy zdemontować deskowania ław 
i przestawić je na następny odcinek. Gotową ławę należy poddać pielęgnacji przez okres 7 dni, z 
wykorzystaniem preparatów powłokowych lub innych metod dopuszczonych w ST 
 
5.4. Krawężniki i obrzeża 
Krawężniki ustawia się na gotowej ławie na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Wysokość 
krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta podłużna powinna 
być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
Szerokość spoin pomiędzy krawężnikami nie powinna przekraczać 5mm. Spoin nie wypełniamy zaprawą 
cementową. Wyjątek stanowią krawężniki pełniące funkcję obramowań wpustów w ciągu ścieku 
trójkątnego, szczeliny pomiędzy krawężnikami należy w tym wypadku wypełnić zaprawą cementową. 
Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza się 
do użycia krawężników i obrzeży  połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 
Na łukach w planie o promieniu R ≤ 5m należy stosować krawężniki łukowe o promieniu najbardziej 
zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Kierownik Projektu może dopuścić 
zastosowanie krawężników prostych krótkich, odpowiednio dociętych do właściwego promienia za pomocą 
zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R ≤ 2m nie dopuszcza się używania krawężników prostych, 
należy stosować 
wyłącznie krawężniki łukowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Badania przed i w czasie robót 
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej ST na podstawie 
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dokumentów dopuszczających, 
- prawidłowości wykonania ław betonowych, 
- sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych. 
- właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 
powykonawczej, 
- sprawdzeniu równości ułożonego krawężnika, 
- sprawdzeniu wypełnienia spoin pomiędzy krawężnikami na obramowaniu wpustów, 
- sprawdzeniu właściwego związania oporu z ławą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożonego krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grubości 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20, o wymiarach 20x30cm stosownie dla 
poszczególnych obiektów i objętych nimi zakresów Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru Robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu 
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy). 
Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem 
warstwy 
ścieralnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową p.7.2 wykonanego krawężnika betonowego. Cena jest ceną uśrednioną dla 
założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i transport wszystkich materiałów, 
- ewentualne wykonanie rowków z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod ławę betonową, 
- wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- wykonanie szczeliny pozornej ławy wg technologii zatwierdzonej przez Kierownika Projektu, 
- wykonanie oporu krawężnika w sposób zapewniający pełnienie jego funkcji, wg metody zatwierdzonej 
przez Kierownika Projektu, 
- pielęgnacja ławy przez okres 7 dni, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
- właściwe wysokościowe i liniowe ułożenie krawężnika, 
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- ułożenie krawężników łukowych w przypadkach opisanych w ST, 
- docinanie krawężników zatwierdzonym sprzętem, 
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Vebe. 
PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji. 
PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

SP.T. 05. ZASYPANIE WYKOPÓW, ZAGĘSZCZENIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy podbudowy pod nawierzchnię z kostki określonej   w punkcie 1.1. STO 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zasypaniem 
zagęszczeniem i profilowaniem  zasypki dla nawierzchni z kostki brukowej. 
Roboty obejmują: 
- zasypanie koryt pod nawierzchnie 
- wykonanie zasypki za przyczółkami 
- wykonanie stożków przyczółków 
- zagęszczenie wykonanej zasypki. 
Zasypka za przyczółkami wg zasad niniejszej ST powinna być wykonana w obrębie klina odłamu, 
ograniczonego płaszczyzną odchyloną od poziomu pod kątem 45 st. biegnącą od tylnej górnej krawędzi 
skarpy wykopu fundamentowego w górę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” [1] , pkt 1. 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
          Sd 
IS=  --------- 
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         Sds 
 
gdzie: 
Sd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na 
centymetr sześcienny, 
Sds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481, w gramach na 
centymetr sześcienny. 
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
       d60 
U = ------- 
       d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [mm] 
1.4.3. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót ziemnych, lecz 
w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.4. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Materiał do wykonania zasypki przepustów i skarp 
Jako materiał służący do zasypki za przyczółkami i stożków przyczółków należy stosować żwiry, mieszanki i 
piaski co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku filtracji 
k10 ³ 6 x 10-5 m/s. Grunty nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części 
organicznych nie powinna przekraczać 2%). 
Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym 
cementem. 
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Pozyskiwanie 
gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 
gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Do zagęszczania zasypek można zastosować sprzęt: 
- walce ogumione 
- lekkie, średnie, ciężkie walce wibracyjne 
- ubijaki 
- lekkie, ciężkie płyty wibracyjne. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania zasypek. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 
techniki odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału zasypki nie może powodować obniżenia jego 
właściwości. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu 
powinny spełniać wymagania podane w ST  „Wymagania ogólne” [1]. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 
badania określonymi w normie PN-S- 02205: 1998[3]. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie zasypki, 
- zagęszczenie zasypki, 
- roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
a) ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 
b) określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 
5.4. Wykonanie zasypek 
5.5.1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustalona kolejnością robót, na podstawie harmonogramu 
robót opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Harmonogram musi 
uwzględniać etapowanie robót. 
5.5.2. Ułożenie zasypek 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze 
projektowanych robót , po uzyskaniu zgody Inżyniera. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno 
powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w 
przypadku potrzeby odwodnione. Ławy fundamentowe i ściany przyczółków można zasypywać po ich 
zaizolowaniu. 
Grunt zasypowy powinien spełniać wymagania podane w pkt. 2. 
 
5.5. Zagęszczenie gruntu zasypowego 
Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 
Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można 
układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Należy zwrócić uwagę, 
aby podczas zagęszczania nie uszkodzić izolacji. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, przy 
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czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki sposób aby nie uszkodzić 
systemu odwadniającego. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej: 
- 1,03 wg Proctora dla górnej warstwy nasypu do głębokości 1,20 m 
- 1,0 wg Proctora dla warstwy poniżej 1,20 m 
- 0,97 wg Proctora dla stożków nasypu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość 
uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność 
powinna być zbliżona do optymalnej (z tolerancją ± 2%), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana 
jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 
większą od odchyleń podanych w pkt.6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez 
zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu 
przez zraszanie wodą. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Obiekty obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron. 
Różnica poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeżeli nie jest to uzasadnione 
obliczeniami statycznymi. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów za przyczółkami w granicy klina odłamu przy użyciu 
ciężkiego sprzętu. Trudnodostępne miejsca przestrzeni mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym 
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypełnienie upłynnionym gruntem niespoistym. 
 
5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
zasypce wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki 
Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są oczyszczone ze śmieci, torfów, 
gytii, namułów, wody). 
 
6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek 
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Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Badania przydatności gruntów 
powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż 3 razy na obiekt. 
Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej ST: 
- skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości należy sprawdzać wg PN-88/B-04481[4]: 
-grunty do zasypywania wykopów fundamentowych filarów nie powinny zawierać frakcji większych niż 100 
mm 
-wskaźnik różnoziarnistości gruntów do zasypania wykopów fundamentowych przyczółków powinien być 
wyższy niż 5 
· zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez utlenienie za 
pomocą dwuchromianu potasu: 
- zawartość części organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczać 2% 
· współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości (zaleca 
się korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera), a w przypadkach 
wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 „Badanie szczelności izolacji 
mineralnych składowisk odpadów”[5]: 
- współczynnik filtracji dla gruntów do zasypywania wykopów fundamentowych przyczółków, zasypek za 
przyczółkami i stożków przyczółków powinien wynosić k10 ³ 6 x 10-5 m/s 
 
6.4. Badanie stanu zagęszczenia wykonania zasypek 
· Badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pkt 1.4.1. należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości 
zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory: 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ³ 1,03, 1.0 lub 0.95 (zgodnie z pkt.5.6) 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
· Wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I wg 
PN-88/B-04481[4]. 
- Odchylenia od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania zasypki nie powinny przekraczać ± 2% 
 
6.5. Kontrola rzędnych 
Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych rzędnych nie powinny przekraczać ± 2 cm. Odchylenia od 
założonego spadku nie powinny przekraczać 5%. Nierówność powierzchni wykonanego stożka (wybrzuszenia 
i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 3 m nie powinna przekraczać ± 2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
M.11.01.04.11 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej zasypki z gruntu 
przepuszczalnego 
M.11.01.04.12 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej zasypki z gruntu 
nieprzepuszczalnego 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- oczyszczenie dna wykopu, 
- ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami  ST  „Wymagania ogólne“ [1] oraz niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- dostarczenie gruntu z odkładu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z 
transportem na miejsce wbudowania, 
- oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 
- przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotności do wbudowania w wykopy, 
- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem do poziomu określonego w 
Dokumentacji Projektowej, 
- profilowanie skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 
- prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pkt 6, 
- rekultywację dokopu, 
- uporządkowanie terenu wokół podpory. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. M-11.01.01. Wykopy w gruncie nieskalistym 
10.2. Normy 
3. PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
10.3 Inne 
5. Instrukcji ITB nr 339, 1996 „Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów” 
 
 

SP.T. 06.  KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru koryta z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod chodnik przy realizacji 
zadania określonych  w punkcie 1.1. STO 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotyczących określonych w 
punkcie 1.1 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta oraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod nawierzchnie chodnikowe 
przeznaczone do ułożenia konstrukcji nawierzchni chodnikowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  ST„Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Ze względu na dużą powierzchnię korytowania roboty wykonać mechanicznie. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.. 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych co 10-20 m lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
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Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
Do profilowania podłoża należy stosować spycharki i ewentualnie równiarki. 
Urobek z korytowania powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora lub 
Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego niżej. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża powinna 
wynosić 1,00. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tablica . 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie 
badań 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów i pomiarów 
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1 Szerokość koryta co 10 m 
2 Równość podłużna co 10 m 
3 Równość poprzeczna co 10 m 
4 Spadki poprzeczne *) co 10 m 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach 
6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłożaw 1 punkcie na dziennej działce roboczej 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w pkt 5.4. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie korytowania z odwiezieniem urobku 
- profilowanie dna podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 

SP. T. 07. WARSTWY ODCINAJĄCE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odcinających pod chodnik w 
związku z realizacją zadania określonych  w punkcie 1.1. STO 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm na chodnikach 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wymianie gruntu podłoża są piaski. 
2.2. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
 
D15 
------- <=5 
d85 
 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 
      d60 
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U=--------->=5 
      d10 
 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Miał kamienny do warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST  „ Korytowanie wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub spycharki z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 . Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 . 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
5.3. Utrzymanie warstwy odcinającej 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru . 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Badania i pomiary szerokości, równości podłużnej i poprzecznej, spadków poprzecznych i 
rzędnych wysokościowych przeprowadzać co najmniej dwukrotnie na każdym z odcinków drogi. 
6.2.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej  o   więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.2.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do   osi  projektowanej o więcej    niż    ± 5 cm 
6.2.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.2.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,0. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
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powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 

SP.T.8 BETON NIEKONSTRUKCYJNY -  BETON KONSTRUKCYJNY  (C15/20) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem betonu  
niekonstrukcyjnego, w ramach zadania określonego  w punkcie 1.1. STO 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu niekonstrukcyjnego na obiektach mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST  
“Wymagania Ogólne” i ST M.13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  “Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Beton klasy C15/20  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Wymagania wg PN-88/B-06250. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Mieszanie 
składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe. 
 
4. TRANSPORT 
Wg ST-M.13.01.00 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe. 
5.2. Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża dla 
wykonania podkładu. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej 
warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu. 
Uwagi: Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
- jakości kruszywa i cementu oraz wody, 
- max . gęstości mieszanki. 
Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie wg 
ST M.13.01.00 Beton. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową Robót jest metr sześcienny (m3) betonu. 
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ostateczny- wg ST  “Wymagania Ogólne” i ST 
M.13.01.00 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr sześcienny (m3) betonu konstrukcji według dokonanego 
obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie, dostarczenie i ułożenie z zagęszczeniem mieszanki betonowej oraz jej pielęgnację, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
ST M.13.01.00. Beton konstrukcyjny 
 
 
 
 

SP.T.10 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  
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1. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni w związku robotami określonymi w pkt 1.1 STO 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 7.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni 

poliuretanowej i obejmują: 

- Montaż nawierzchni poliuretanowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 01 

„Wymagania ogólne " 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01. ”Wymagania ogólne”. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót: 451 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

2.0. Materiały 

Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. 

Do tego celu używa się na przykład – CONIPUR 74. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą. Wałka, lub 

mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. 

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zdecydowano się na zastosowanie w niniejszym przypadku 

wykładziny „CONIPUR EPDM” lub podobnej o zbliżonych parametrach. 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, 

wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy 

do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych la., 

boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortów tenisowych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada 

charakteryzującą się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie 

energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. 
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Podstawowe parametry nawierzchni  EPDM  

Twardość nawierzchni  ~60 0Sh A  

Wytrzymałość na rozrywanie    >0,7 MPa  

Wydłużenie przy zerwaniu    >65 %  

Wytrzymałość na rozdzieranie  > 60 N  

Nasiąkliwość wodą  < 4 %  

Zmiana wymiarów w temp. 80 0C  < 0,15 %  

Przyczepność do:  

betonu  > 0,7 MPa  

asfaltobetonu  > 0,5 MPa  

podbudowy typu PET  > 0,4 MPa  

Współczynnik tarcia 

kinetycznego  

na sucho  > 0,5  

na mokro  > 0,35  

Odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki  650 mm2  

Ścieralność wg Stuttgart  < 0,13 mm  

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona 

zmianą masy  
< 0,5%  

Mrozoodporność oceniona zmianą masy  < 0,6 %  

Odporność na starzenie, stopnie skali szarej      5  

 

Posiada certyfikat ITB i IAAF, a także świadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych. 

Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej (nośnej) użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 

gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 

mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system 

poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny ( przy 

użyciu specjalnej natryskarki). Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami 

poliuretanowymi metodą natrysku. 

Wykonanie warstwy użytkowej: 

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217), który jest zmieszany z 

granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się w 

mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest systemem PU, którego składnik i składnik B 

są mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej 

poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 16 mm. 

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni: 

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 

Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 

nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. 

Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 
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nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, 

pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinny być kontrolowany – również ze względu na nośność 

podbudowy.  

Uwagi ogólne 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako 

że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą 

kontrolą. 

 

3.0. Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  

 

4.0. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w 

przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być większa o co najmniej 3oC od panującej w danym 

miejscu temperatury punktu rosy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt 

Wykonawcy. 

6.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. 

7.2. Jednostka obmiarową  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

7.3 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. 
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Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz 

jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą elastyczną. Nie należy 

zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( wynikające z technologii instalacji) powinny być 

liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz 

grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, 

kortów). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości dopuszczalnych. 

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; 

syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na 

tej normie. 

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, która jest 

podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez 

producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. 

Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances 

for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.  

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 

mierzonymi punktami.  

Zależność ta przedstawia się następująco: 

  

Lp. Odległość pomiędzy 

mierzonymi 

 punktami w mb 

Wartość 

dopuszczalnych 

 odchyłek w mm 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia 

wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz 
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uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów 

odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01. 

9. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST 01., oraz: 

- Aprobata ITB, 

- Deklaracja zgodności, 

- Autoryzacja producenta systemu, 

- Karta techniczna systemu. 

 


