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I. STWIORB OGÓLNE 
D-M-00.00.00 

Wymagania ogólne  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu pn. „Przebudowa  ul. Nowej 
 w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2.Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opi-
sanego w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
1.3.1. Zakres robót objętych STWiORB   
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych  ogólnymi specyfi-
kacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych  
1.3.2. Niezależnie od postanowień Umowy, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.   
1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (droga) albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  
1.4.3. Ciąg pieszo rowerowy – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszych i rowerów. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządze-
niami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okolicz-
ności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.  
1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych lub Umowie wyznaczona 
przez Zamawiającego do koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firmę zewnętrzną (Inżynier/Inspektor nadzo-
ru) lub przedstawiciela Zamawiającego (na ogół pełniąca funkcję Kierownika Projektu), o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca. Inżynier/Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. W przypad-
ku, gdy Zamawiający zleci nadzór inwestorski firmie zewnętrznej – osobą koordynująca nadzór inwestorski w myśl ustawy Prawo 
Budowlane – jest Inżynier. Wówczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza się do administrowania kontraktem z 
uwzględnieniem podziału kompetencji określonych w Warunkach Kontraktu oraz w umowach Zamawiającego z: Wykonawcą i 
Inżynierem.  
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.8.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/ umowy.  
1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie.  
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-
wadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami tech-
nicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże grun-
towe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 
- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,  podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni; może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 
- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy zabezpieczająca nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża, może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,  
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mo-
stowego.  
1.4.18.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział toleran-
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cji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 1.4.19.   Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi     zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji robót , wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych 
robót oraz zestawienie ich ilości i rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i odbioru końcowego. 
1.4.20.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzą-
dzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpie-
czeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoż-
liwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  
1.4.24. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inży-
niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.26.  Przedmiar  - wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich wykonania.  
1.4.27.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.  
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego.  
1.4.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie/umowie  jako tworzące część terenu budowy.  
1.4.32. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją / przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB, poleceniami Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora Nadzoru (i Zamawiającego).  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych/umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet STWIORB.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa   
   Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Będzie ona zawierała rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodnie z wykazem zamieszczonym w Szczegółowych warunkach umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczących nieistotnego odstępstwa 
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego.  
Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenie lokalizacji tych urządzeń.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB  
    Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wy-
konawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogól-
nych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy,  a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane pisemnie (na rysunku) są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczy-
tu ze skali rysunku.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i STWIORB.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIORB i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. Dla niektórych asortymentów robót dopuszczalne są potrącenia w zakresie i na zasadach okre-
ślonych w odpowiednich STWiORB.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu  
     Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów na terenie budowy (jezdni, ciągów 
pieszych, znaków drogowych, barier ochronnych, urządzeń odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakoń-
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czenia i odbioru ostatecznego robót. Nie dotyczy to: działań wynikających z utrzymania zimowego drogi i naprawy uszkodzeń 
powstałych na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczął żadnych robót oraz nie wprowadził ogra-
niczeń w ruchu, które pozostają w gestii Zarządcy drogi. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające takie jak zapory , światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
          Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
Do obowiązków Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robót – należy również zapewnienie 
oraz utrzymanie dojazdu i dojść do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy przez cały czas budowy.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowied-
nio oznakuje w sposób zgodny z Projektem organizacji ruchu zastępczego.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynie-
rem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilości ustalonej z Inżynierem/Kierownikiem pro-
jektu/Inspektorem nadzoru, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).       
     Wykonawca zobowiązany jest do: montażu wspomnianych tablic w sposób zapewniający ich stabilność i trwałość przez cały 
okres realizacji robót, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym okresie oraz likwidacji po zakończeniu wszystkich robót. Spo-
sób posadowienia wszystkich tablic powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy (związany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natu-
ralnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy  
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk  i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami,  
 możliwością powstania pożaru,  
 uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.  
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew i krzewów należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w 
wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych.  
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub uniesz-
kodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska.  
     Wykonawca prac budowlanych, jako wytwórca odpadów - będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpada-
mi innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.  
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń z 
zakresu ochrony środowiska. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczące zapisów niniejszego podpunktu STWiORB obciążają Wykonawcę.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podsta-
wie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
      Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
       Nie dopuszcza się do użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia oraz wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jedno-
znacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpo-
wiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-
stwowej.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
         Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
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Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszko-
dzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną wła-
sność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  
     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczo-
nych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
      Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powo-
dujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony 
właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu ist-
niejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wyko-
nania oraz obiektu, który dokumentują.   
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inży-
nier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Umowie.  
      Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wyko-
nawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte  w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycz-
nym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, ska-
talogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  
     Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan 
został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowaw-
czych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
       Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materia-
łów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie speł-
niające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
             Za wszelkie uszkodzenia robót nawierzchniowych powstałe podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca, który w 
uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiórki całej konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robót naprawczych z 
uwzględnieniem poleceń Inżyniera i/lub uprawnionych osób pełniących nadzór autorski.  
1.5.10. 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, szkodli-
wych 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
            Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
            Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty roz-
poczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
           Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega 
odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony  w Umowie. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   
           Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.             W przy-
padku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wyko-
nawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkol-
wiek części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Umowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem ewentualnych projektów 
technologicznych napraw (dla tych napraw, które wg Inżyniera/Kierownika projektu będą wymagać takich projektów).  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
     Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
       Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
     Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
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towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w poszczególnych STWiORB nie wskazano umyślnego odwołania się do normy wycofanej 
jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  
      W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepi-
sy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru oraz 
odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby pełniące Nadzór Autorski.  
   Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru i  Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia, o ile umowa nie stanowi inaczej, ich przez Inżyniera/Kierownika pro-
jektu /inspektora nadzoru/ Projektanta.  
W przypadku kiedy Inżynier/kierownik projektu/Inspektor nadzoru lub Projektant stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie za-
pewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumen-
tach.  
1.5.14. Wykopaliska  
      Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  o znaczeniu geologicznym lub ar-
cheologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiado-
mić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projek-
tu/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowy.  
1.5.15. Niewypały, niewybuchy  
      W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych lub wojskowych tj. miny, 
niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabez-
pieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomie-
nia Inżyniera/kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych działań Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inży-
nier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowy.  
1.6. Realizacja budowy  
      Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji poszczególnych  elementów robót i 
organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem) projektów tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
 

2. MATERIAŁY  
          Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu, a nie 
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawia-
nia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia.   
       Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania określone w STWiORB, polskich 
normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku ma-
teriałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących rozporządzeniach.  
       Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakre-
sie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawi-
dłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, oraz zapewnia 
spełnienie wymagań podstawowych.   
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
     Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej to na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak rów-
nież odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót.  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu, które 
zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewar-
tościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do ak-
ceptacji.  
Koszt związany z usunięciem materiałów (które nie odpowiadają wymaganiom) nie podlega odrębnej zapłacie i musi być 
uwzględniony w Cenie Umowy.  
Grunt z wykopów przewidziany do wywiezienia z budowy (nadmiar gruntu z wykopów, grunty nienośne) - Wykonawca wywiezie 
poza teren budowy. Koszt ewentualnego składowania, załadunku, transportu poza teren budowy i utylizacji gruntów nienośnych 
spoczywa na Wykonawcy. Miejsce składowania gruntów nienośnych zostanie wskazane przez Wykonawcę Inżyniero-
wi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru celem uzyskania akceptacji.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
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licząc się z jego nieprzyjęciem przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, niezapłaceniem i koniecznością usunięcia 
z budowy.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera./Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynie-
rem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  
tydzień przed użyciem tego materiału, o ile umowa nie stanowi inaczej, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań określonych w STWiORB i wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru, jednak nie dopuszcza się wzrostu ceny jednostkowej.  

 

3. SPRZĘT  
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 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 STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
    Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWIORB, wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru oraz harmonogramach robót zatwier-
dzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
      Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inży-
nierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Dla sprzętów wiodących (węzły betoniarskie, układarki, równiarki, koparki o dużych wydajnościach  itp., w zależności od asorty-
mentu i zakresu robót) - Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, gotowym do zastąpienia sprzętu 
podstawowego, w przypadku jego awarii.  

 

4. TRANSPORT  
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
STWIORB, wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru  oraz PZJ i harmonogramach robót zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru – w terminie przewidzianym umową.  
   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera/kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy 
oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń od zarządców dróg.  
    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
   Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
   Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgod-
nie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru.  
  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.  
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     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/kierownik projek-
tu/Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-
niach materiałów, własne doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
      Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym 
z Umową i określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. W przypadku 
niewykonania w terminie poleceń Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  
      Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru ma prawo podjąć decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną  jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych  z interpretacją 
dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia Warunków Umowy przez Wykonawcę.  
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów.  
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i ro-
boty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania prac w systemie zapewniającym terminowe wykonanie wszystkich 
robót, niezależnie od warunków pogodowych oraz zgodnie  z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włą-
czając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.  
Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWiORB robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu 
określonego STWiORB. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Pro-
gramie Zapewnienia Jakości procedur i technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, 
materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pomoc techniczną i umożliwienie przeprowa-
dzenia tych badań, w tym zapewnić sprzęt pomocniczy do badań wykraczający poza zakres sprzętu laboratorium działającego na 
zlecenie Zamawiającego (np. obciążenie dla badań zagęszczenia i nośności określanych metodą próbnych obciążeń płytowych VSS 
i in.). Koszt tych działań Wykonawca powinien uwzględnić w ramach „Kosztów dostosowania się do wymagań Umowy i Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00”.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-
nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiającego będą mieć nieograniczony dostęp do pomiesz-
czeń laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.  
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2. 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.  
Inżynier/kierownik projektu/Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiającego będą mieć zapewnioną możliwość udziału w  
pobieraniu próbek.  
 Ponadto Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego mogą pobierać próbki i badać 
materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.  
Pojemniki do pobierania próbek (zarówno dla Wykonawcy, jak i do badań kontrolnych realizowanych przez laboratorium Zama-
wiającego na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektor nadzoru) będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań zlecanych przez Inży-
niera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inży-
niera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań ponosi Wykonawca.  
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu/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 w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciw-
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nym przypadku koszty te pokrywa Inżynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru lub Zamawiający.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powołanych w STWiORB. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/kierownika projektu/ Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu/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 Inżynierowi/kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na formularzach, według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania zlecone przez Inżyniera/Kierownik projektu /Inspektora nadzoru 
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań zleconych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru  
Inżynier /Kierownik projektu/Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania mate-
riałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej do tego 
celu pomocy.  
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi zlecone przez siebie badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier/kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i zlecać przeprowadzanie badań niezależnie 
od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inży-
nier/kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i STWIORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych ba-
dań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę, o ile badania wynikają z zapisów STWiORB (np. po uzupełnieniu materiału lub przeprowa-
dzeniu robót naprawczych przez Wykonawcę) lub wyniki potwierdzają nieprawidłowości. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru lub Zamawiający.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich STWiORB lub równoważne 
na zasadach określonych w p. 2.6. niniejszej STWiORB, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (wydany przez jednostki niezależne 
od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC),  
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) i które spełniają wymogi STWIORB (wydany przez jednostki 
niezależne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC),  
c) deklarację zgodności – oświadczenie producenta, o zgodności jego produktu z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) i 
które spełniają wymogi STWIORB.  
Wszystkie wyroby, które nie muszą mieć certyfikatu na znak bezpieczeństwa (a), muszą uzyskać certyfikat zgodności (b) albo 
deklarację zgodności (c) z PN lub AT. Sposób potwierdzenia zgodności (certyfikację lub deklarację) może wybrać producent.  
Oprócz powyższych dokumentów poszczególne firmy bądź produkty mogą otrzymać:  
 atesty i opinie potwierdzające jakość produktów,  
 certyfikaty systemów jakości — dotyczą one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniające uzyskiwanie powtarzalnych pro-
duktów o jednakowej jakości.  
Dla wyrobów ocenianych w oparciu o deklarację zgodności (c), Wykonawca ma obowiązek przedkładać kopie wyników badań 
producenta na etapie składania do zatwierdzenia przez Inżyniera/kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek materia-
ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczegól-
ności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
- okresy i przyczyny przerw  w robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegól-
nym w związku z warunkami klimatycznymi,   
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem, kto je przeprowa-
dzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi pro-
jekt/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektorowi nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
6.8.2. Książka obmiarów  
      Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów do-
kumentując następująco postęp rzeczowy robót.  
Wpisów do książki obmiarów dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robót i są one potwierdzane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru.  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Do-
kumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru.  
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1. ÷ 6.8.3. następujące dokumenty:  
- pozwolenie/zgłoszenie  na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.  
6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i przedstawia-
ne do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB, w jednost-
kach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWIORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój.  
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie robót objętości będą wyliczone na podstawie 
sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m2 (względnie ha).  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami STWIORB. Każdy 
samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Obmiar winien następować w punkcie 
dostawy.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestu-
jących - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie trwania robót.  
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku występowa-
nia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzu-
pełnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wąt-
pliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje.  
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną (chyba że Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zwolni 
Wykonawcę z takiej szczegółowości dokumentowania fotograficznego) - będą każdorazowo załączone do dokumentów odbioro-
wych poszczególnych robót, a ich wyniki zostaną zapisane w książce obmiarów (na kartach książki obmiarów lub w formie załącz-
ników do ww. kart) i potwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Wzór załączników Wykonawca 
uzgodni z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inży-
nier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik  projektu/Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.  
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Szczegółowość doku-
mentacji fotograficznej powinna być ustalona z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru oraz Zmawiającym 
przed rozpoczęciem robót.  
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, 
które dokumentuje.   
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i Wykonawca powinien 
uwzględnić go w cenie umowy.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest 
powoływana przez Zamawiającego.  
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie potwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru oraz wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z Umową.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całko-
wite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2.   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów (w tym dokumentacji fotograficznej), wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIORB.  
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium działające na zlecenie Zamawiającego, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu 
/Inspektor nadzoru wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium działającego na 
zlecenie Zamawiającego Inżynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru.  
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są wyniki badań kontrolnych Laboratorium działającego na zlecenie Zamawiającego.  
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Umową, 
STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały 
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odbiorowi, o ile nie stanowią inaczej zapisy w poszczególnych STWiORB.  
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykona-
nia wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznacze-
nie jednocześnie nowych terminów odbioru ostatecznego.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące w skład operatu kolau-
dacyjnego:  
1.   Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w wersji papierowej oraz elektronicznej).  
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy:  
- kilometraż wykonanego odcinka drogi; 
- punkty referencyjne, o ile występują,  
- znaki drogowe pionowe i poziome, 
- rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20 m oraz w punktach charaktery-
stycznych trasy, 
- rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu, 
- oznaczenia rodzajów nawierzchni  . 
      Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).  
     Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby doku-
mentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.  
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - podstawowe z Umową i ew. uzupełnia-
jące lub zamienne.  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB  i ew. PZJ.  
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
8. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz 
obiektów, które dokumentuje.  
9. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: kopię mapy zasadniczej, kopię mapy 
ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.  
         Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwóch kopiach. Dodatkowo Wykonawca 
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, za wyjątkiem dokumentacji powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym orygi-
nałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru. Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zostać 
zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w cenie umowy i 
nie podlega odrębnej zapłacie.  
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostateczne-
go, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w p. 8.4. „Od-
biór ostateczny robót”.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności większości robót jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.   
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo - podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu ofertowego.  



 14 

O ile Umowa nie stanowi inaczej, dopuszcza się za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - wprowadzenie 
częściowych płatności za pozycję kosztorysowe wyceniono ryczałtowo, proporcjonalnie do upływu terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastająco. Pozostałe 20% należy wstrzymać do rozliczenia końcowego.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a)  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty: związane z organizacją ruchu oraz niezbędnych czynności zapewniających płynność ruchu 
publicznego na czas wykonywania robót. Jednostką rozliczeniową dla powyższych kosztów jest ryczałt, który obejmuje:  
- koszty zakupu, dostarczenia i składowania potrzebnych materiałów, 
- koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, koszty zabezpieczenia terenu budowy, ew. opłaty / dzierżawy terenu,  
- ew. koszty związane z przygotowaniem terenu, ew. koszty związane z przebudowę urządzeń obcych (w tym uzgodnieniem, 
opracowaniem i zatwierdzeniem tych przebudów),  
-  koszty związane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów / przejazdów oraz organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót (dotyczy również uzupełnień, zmian i aktualizacji zatwierdzonej organizacji ruchu),  
-  koszty związane z naprawą / remontem objazdów / przejazdów zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji,  
- koszty utrzymania istniejącego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupełnień wynikających z oznakowania tymczasowego 
(oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znaków pionowych),  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu 
zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie docelowej stałej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji 
Ruchu dla przedmiotowej inwestycji,  
- inne koszty związane z utrzymaniem płynności ruchu publicznego na odcinku objętym organizacją ruchu na czas wykonywania 
robót. 
9.3. Oznaczenie terenu budowy  
Koszt „oznaczenia terenu budowy” obejmuje koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikających z Dz.U. 
Nr 138 z 2001r., poz. 1555. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz ta-

blicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220 poz. 2181).  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).  
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-

których ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami).  
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami).  
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 

1206).  
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z późniejszymi zmianami).  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).  

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.l995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kar-
tograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).  
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakre-
sie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) – w zakresie wymagań dla inwentaryzacji powykonawczej.   

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu-

dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami).  
17. Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 
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II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.00. 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
     Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w ramach projektu 
pn. „Przebudowa ulicy w zakresie budowy chodnika- ul. Nowej w Szewcach, gmina Wisznia Mała” 
1.2.Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opi-
sanego w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiają-
cymi i mającymi na celu odtworzenie  w terenie przebiegu  elementów jezdni oraz pozostałych projektowanych elementów zgod-
nie  z dokumentacją projektową 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wchodzą:  
-  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych, 
-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie 
i ewentualne odtworzenie.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania wg STWiORB D-M-00.00.00„Wymagania ogólne” p. 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m „Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.  

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  
3.2. Sprzęt pomiarowy  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory,  
 dalmierze, 
 tyczki,  
 łaty, 
 taśmy stalowe, 
 szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4   
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
   Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych  
   Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed przystąpieniem do robót Wy-
konawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych   oraz reperów. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nad-
zoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rze-
czywistych, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powia-
domienia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wyko-
nawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inżyniera/kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogól-
nych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.   

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
      Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.0 „Wymagania ogólne” p. 8.  
8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa 1m wykonania odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym obejmuje:  
- wszystkie składowe opisane w STWiORB D-M-00.00.00 p.9 
- roboty przygotowawcze, 
- wyznaczenie punktów głównych ;  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie reperów roboczych,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
-      wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
-      zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 
       i ewentualne odtworzenie, 
-  wykonanie powykonawczych pomiarów geodezyjnych 
- koszty ośrodków geodezyjnych.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
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3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

  

 
 
 

D-01.02.04 
Roboty rozbiórkowe. 

 

1. WSTĘP   
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
      Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące prac rozbiórkowych  w ramach projektu pn.  „Przebudowa  ul. 
Nowej 
 w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania 
opisanego w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem rozbiórek  
- przyczółków przepustów; 
- przepustów z rur żelbetowych ; 
- ażurowych płyt betonowych w rowie; 
- załadunek i transport materiału pochodzącego z rozbiórki i koszty utylizacji odpadu 
1.4. Określenia podstawowe  
   Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

 

3. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 3.  

3.2. Sprzęt   
     Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru: koparko-ładowarki ,koparki, żuraw samochodowy, młoty pneumatycz-
ne, samochody ciężarowe,  piły mechaniczne,  inny drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty, kilofy.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
     Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w zależności od zakresu robót, zgodnie z zapisami w 
STWiORB oraz ustaleniami z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.   
Materiały przechodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy. Załadunek, transport oraz utylizacja elementów i mate-
riałów pochodzących z rozbiórki leży w gestii Wykonawcy (i nie podlega odrębnej zapłacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zagospodarowanie materiałów zgodnie z ustawą o odpadach. Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być możliwie szybko usunięte z terenu budowy.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zapo-
biec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych - należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne” w 
ramach ceny jednostkowej objętej niniejszą STWiORB.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 6.  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
    Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych (z uwzględnieniem trans-
portu), wypełnienie lub zabezpieczenie dołów powstałych po rozbiórkach. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły 
po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00. „Roboty 
ziemne”.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest odpowiednio:   
a); ażurowych płyt betonowych ; 
b) m3(metr sześcienny) dla rozbiórki przyczółków przepustów; 
c) mb (metr bieżący)dla rozbiórki rur przepustów; 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Zasady odbioru robót  
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 8  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 9.  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.   
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
     Dla robót, w których materiałów pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy - ceny winny obejmować pozy-
skanie utrzymanie i likwidację składowisk,  
W cenie jednostki obmiarowej każdej z robót rozbiórkowych ujętych w niniejszej STWiORB  - należy uwzględnić również koszty 
zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania, koszty: robót przygotowawczych, zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, oznakowania robót na czas wyko-
nywania robót oraz wyrównania podłoża (w tym zasypanie powstałych dołów zgodnie z STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”) i 
uporządkowania terenu rozbiórki. Oprócz wyżej wymienionych kosztów cena jednostkowa robót obejmuje:  
a] ażurowych płyt betonowych 
b) w cenie rozbiórki 1 m3 ścianki czołowej przepustu należy uwzględnić: 
   - odkopanie ścianki czołowej przepustu; 
   - rozkucie ścianki czołowej przepustu; 
c) w cenie rozbiórki 1 mb przepustu należy uwzględnić : 
   - odkopanie rury przepustu; 
   - demontaż rury ; 
d)  W cenie wywozu 1 m3  odpadów należy uwzględnić : 
 - załadunek odpadów; 
 - wywóz odpadów na składowisko wykonawcy; 
 - koszty zagospodarowania odpadów 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 . Normy  
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne  
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
10.2. Inne dokumenty  
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami.  
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150).  
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. 200 l nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami).  
4. Rozp. Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206). 
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III.ROBOTY ZIEMNE 
D-02.00.00 

Roboty ziemne 
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
         Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót  w ramach projektu pn. „Przebudowa  ul. Nowej 
 w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opi-
sanego w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.  
1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem:  
-  zdjęcie ziemi urodzajnej z załadunkiem i transportem na składowisko wWkonawcy 

 wykopów w gruntach kat. I÷VI z załadunkiem i transportem urobku poza teren budowy i jego utylizacją..  
Nadmiar gruntów z wykopów przewidziany do usunięcia z terenu budowy i utylizacji - stanowi własność Wykonawcy.  
 

 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia.  
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.   
1.4.3. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi  wykopu.  
1.4.4. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 
gdzie: ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 
1997-2:2009/AC:2010, (Mg/m3),  
          ρds.  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN--04481:1988, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
   1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:          
                                                                                                                             E2 

                                                                                            I0 =  

                                                                                                                             E1  
gdzie:  
E1  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,  
E2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” p. 2. Podłoże powinno charakteryzować się grupą nośności G1, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 43 z 1999r. 
poz. 430) oraz „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.  
2.2.Zasady wykorzystania gruntów  
    Grunty i materiały z wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy oraz zutylizowane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00„Wymagania ogólne” p. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do:  
 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, itp.),  
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  
4.2. Transport gruntu  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, 
sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dosto-
sowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
    Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania koryta i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania pod-
łoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycz-
nych. 

Na wykonanym podłożu tzn. wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej. 
5.3. Wykonanie koryta i wykopów 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Roz-
mieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót (zalecane w odstę-
pach nie większych niż co 10 metrów). 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudno-
ści jego odspojenia. Powierzchnię pod warstwy konstrukcyjne można wykonywać ręcznie, gdy jej szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika kontraktu/Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania powinien 
być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Jeżeli grunt nie będzie ponownie 
wykorzystany na miejscu budowy, powinien zostać odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Wykonawcę a następnie na 
składowisko odpadów lub bezpośrednio na składowisko. Miejsce wywozu wskazuje Wykonawca i to on ponosi koszty związane z 
utylizacją lub składowaniem . 
5.5.Odwodnienie pasa robót ziemnych  
       Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia (stałe i/lub tymczasowe), które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wyko-
nawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatko-
wych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
5.6.Odwodnienie wykopów  
      Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
          Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny (wykonane na koszt Wykonawcy, 
niezależnie, czy są to rozwiązania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 
robót ziemnych.  
5.7.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  
   Wykonawca zobowiązany jest do zagęszczania gruntów o odpowiedniej wilgotności (wilgotności optymalne w  granicach do-
puszczalnych tolerancji) właściwie dobranym sprzętem do momentu uzyskania zagęszczenia określonego na podstawie badań   
Zagęszczenie powinno odpowiadać: wymaganiom w tablicy 3  
-  przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010,    
-  przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO (i ew. wtórnego modułu odkształcenia E2), wg załącznika B PN-S-02205:1998 (okre-
ślonego na podstawie przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego),  
-  przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.  
 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych  

Strefa korpusu  Minimalna wartość Is  dla:  
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KR 1,2 chodnik ,wjazdy 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97  
 

 
 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganych parametrów.  
Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoża poprzez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma obowiązek podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umoż-
liwiające uzyskanie ww. wymagań. Np. w przypadku przewilgocenia gruntów rodzimych (w tym również na skutek długotrwałych 
niesprzyjających warunków atmosferycznych) Wykonawca ma obowiązek (w cenie jednostkowej) usunięcia tych gruntów i zastą-
pienia ich gruntami przydatnymi lub  osuszenia gruntów rodzimych np.:  
- poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzo-
ru,  
- w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru).  
- wymiana gruntu 
- dodatkowe wzmocnienie stabilizacją na bazie cementu lub spoiw hudraulicznych 
- ewentualnie ułożenie geowłókniny itp.. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 
oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
c) zagęszczenie według wymagań określonych w p. 5.5.   
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonywania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w p. 6 STWiORB D-02.01.01 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m (lub odpowiednio krótszą – w zależ-
ności od wielkości pomiaru) i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100m na łukach o R  100 m co 50 m na 
łukach o R  100 m (na krótszych odcinkach – nie mniej niż w 2 przekrojach) oraz w 

miejscach, które budzą wątpliwości 

2  

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub 

dna rowu Pomiar niwelatorem rzędnych min. w 2 przekrojach oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Zagęszczenia określać min. w 2 punktach dla każdej ułożonej warstwy (lecz nie 
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy) oraz w miejscach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 10 cm.  
6.3.3. Zagęszczenie gruntu  
W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:  
 oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według   PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 
 oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciążeń płytą (VSS) wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określo-
nego na podstawie przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego), 
 badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy  PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010, powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998.  
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia 
lub jako badanie sprawdzające, można określić wartość wskaźnika odkształcenia IO, który nie powinien być większy niż:  
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A.  Dla żwirów, pospółek i piasków:  
 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0,   
 2,5 przy wymaganej wartości Is ≤1,0.  
B. Dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów) – 2,0.  
C.Dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczy-
stych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0. 
    W przypadku oceny poprawności zagęszczenia za pomocą próbnych obciążeń płytą (VSS), należy sprawdzić również wartość 
wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumen-
tacja lub STWiORB).  
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika zagęszczenia na podstawie prze-
prowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą średnicy 300mm). Jednak rozliczanie ilości robót 
przewidzianych do sprzedaży możliwa jest w oparciu o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym 
jedynie:  
 dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań,  
 w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. konieczne jest możliwie szybkie 
uzyskanie wyników badań.  
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:  
 zgoda Inżyniera/Kierownika projektu,  
    zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału.  
Przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za 
pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 lub wskaźnika odkształcenia wg 
załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyski-
wania wyników badań,  

6.4. Zasady postępowania z wadliwe wykonanymi robotami  
             Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/ In-
spektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują  większe odchylenia cech od określonych  w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru w takim przypadku ma obowiązek uściślić, w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
7.2. Obmiar robót ziemnych  

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami Inżyniera/Kierownika 
projektu/ Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.  
Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających z niezachowania wszystkich zapisów niniej-
szej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektora 
nadzoru w takim przypadku ma obowiązek uściślić, w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 p. 9.  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:  
- pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  
- koszt zdjęcia ziemi urodzajnej 
- koszt wykonania wykopu z załadunkiem i transportem urobku poza teren budowy,  
- koszt utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów  
- odwodnienie wykopu na czas ich wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami dostosowanymi do warunków na terenie 
budowy; zapewnienie odwodnienia terenu robót w sposób ciągły, począwszy od rozpoczęcia robót ziemnych i przygotowaw-
czych,  
- koszt zabezpieczenia dna wykopów przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych (w tym głównie przed rozmywa-
niem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robót koszt utrzymania czystości na drogach  
- koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi,  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfi-
kacji.  
Uwaga:  
             Ilość robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót została określone na podstawie przekrojów poprzecznych, bez 
uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzględnić te współczynniki w cenie 
jednostkowej,  
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              Nadmiar gruntów z wykopów przewidziany do usunięcia z terenu budowy i utylizacji - stanowi własność Wykonawcy.  
             Płatności za wykonanie wykopów powinny nastąpić po potwierdzeniu wywiezienia gruntów poza teren budowy, Nie do-
puszcza się płatności częściowych, np. w momencie przewiezienia gruntów z wykopów na odkład . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-B-02480:1998   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowa-
nia 
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika 
piaskowego.  
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego  
  

 Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym zestawieniu nie wskazano roczników 
wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem 
wszystkich uaktualnień, dodatków itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normaty-
wach).  

10.2. Inne dokumenty  
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).  
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).  
3      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).  
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).  
5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB 427/2007.  
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
10. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę Dróg.  
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D-03.02.01. 
Kanalizacja deszczowa - zarurowanie rowu 

  

1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
    Przedmiotem niniejszego STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zarurowaniem rowu i budową 
wpustu  deszczowego  w ramach projektu pn. „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodni-
ka”                            
1.2.Zakres stosowania STWiORB  
     Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych – 
należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w p. 1.1.   
1.2 Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
  Ustalenia zawarte STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem   kanalizacji deszczowej.  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
 zabezpieczenie istniejących budowli w miejscu prowadzenia prac; 
 zabezpieczenie kabli i rurociągów w wykopie ; 
oraz prace towarzyszące: 
 geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli; 
 całość robót związana z wykonaniem kompletnych studni; 
 przeprowadzenie prób szczelności; 
 uporządkowanie terenu po robotach. 
1.4.Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1.1.SYSTEM GRAWITACYJNY - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są projekto-
wane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia; 
1.4.2.2.  KANAŁ DESZCZOWY - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych; 
1.4.2.3    PRZYKANALIK --kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej; 
1.4.3. URZĄDZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI 
1.4.3.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksplo-
atacji kanałów. 
1.4.3.2.WPUST DESZCZOWY - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni tere-
nu. 
1.4.3. ELEMENTY STUDZIENEK I KOMÓR 
1.4.3.1. KOMORA ROBOCZA - ZASADNICZA CZĘŚĆ STUDZIENKI LUB KOMORY PRZEZNACZONA DO CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH. WYSOKOŚĆ KOMORY ROBOCZEJ 

JEST TO ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY RZĘDNĄ DOLNEJ POWIERZCHNI PŁYTY LUB INNEGO ELEMENTU PRZYKRYCIA STUDZIENKI LUB KOMORY, A RZĘDNĄ SPOCZNIKA. 
1.4.3.2. WŁAZ KANAŁOWY - ELEMENT ŻELIWNY PRZEZNACZONY DO PRZYKRYCIA PODZIEMNYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH LUB KOMÓR KANALIZACYJNYCH, 
UMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH. 
1.4.3.3. KINETA - WYPROFILOWANY ROWEK W DNIE STUDZIENKI, PRZEZNACZONY DO PRZEPŁYWU W NIM ŚCIEKÓW. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

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

      2.2.Wymagania szczegółowe 
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2.2.1. RURY KANAŁOWE 
Rury PP i kształtki - pełnościenne jednowarstwowe, gładkie, SN 8 kN/m2 produkowane wg normy PN-EN1852 o średnicy Ø 160 
mm i 400 mm łączone na uszczelki gumowe.  
Spełnienie powyższych parametrów technicznych powinno być potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej. Parametry rur 
dotyczących sztywności powinny być potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym deklaracją zgodności z Polską 
Normą PN-EN 1401-1:2009 Aprobatą Techniczną, lub projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego. 
Kształtki powinny być wykonane z materiału takiego jak rury. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kształtek powinny być gład-
kie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć i wytrąceń ciał obcych. 
2.2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE  
Przy projektowaniu a następnie montażu, studzienki  muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim posiadać: 
• wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, 
• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, 
• dostateczną trwałość użytkową, 
• zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy, 
• Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
• spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji. 
Szczególne wymagania dotyczące studzienek podano w rozbiciu na poszczególne elementy z których studzienki są montowane na 
budowie. 
Studzienki o średnicy  800 MM, mm( PN-EN 13598-2:2016-09;PN EN 476:2011) 
A. Kineta studzienki. 
Jest to dolna część komory roboczej studzienki, o średnicy wewnętrznej d =800 mm, służąca posadowieniu studni w wykopie oraz 
do połączenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposażona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanaliza-
cyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na pro-
stymodcinku kanału oraz kinety załomowe, zmontowane na zmianach kierunku przepływu. Nie posiadają one odrębnych wyma-
gań w normie DIN, natomiast dla całej studzienki (czyli również pozostałych jej elementów) podano wymagania w normie DIN 
19537-3. 
D. Uszczelki. 
Dodatkowym elementem wyposażenia studzienki są uszczelki gumowe, o średnicy odpowiadającej średnicy studzienki, służące do 
łączenia kinety  z  górnym pierscieniem. Uszczelki wykonane są z gumy EPDM, której własności mechaniczne opisuje norma 
EN-681-1, natomiast własności chemiczne norma ISO/TR 7620. 
E. Pierścień odciążający. 
Pierścień odciążający jest to element wykonany z betonu zbrojonego, nakładany na górną część stożka i służący do ochrony stu-
dzienki przed nadmiernymi obciążeniami drogowymi lub przed ich nierównomiernym rozkładem. Pierścień odciążający należy 
zamówić w firmie produkującej studzienki lub wykonać na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek. 
Pierścień odciążający powinien być wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton i stal powin-
ny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. 
 F. Właz żeliwny. 
Właz należy zamówić w firmie produkującej studzienki jako komplet wyposażenia. Właz powinien odpowiadać wymaganiom 
Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z określeniami zamieszczonymi w załączniku „A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, 
dotyczącej włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza się zastosowanie włazów typu lekkiego 
wyłącznie na terenie ogródków przydomowych, tam gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów. 
G. Odgałęzienia dodatkowe. 
Dla zrealizowania podłączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo zamówić tzw. Przejścia szczelne o długości 210 mm wyko-
nane z PP. Produkowane są pierścienie o średnicach d=110, 160 i 200 mm, wyposażone w uszczelkę gumową. Wkładki te należy 
zamówić u producenta studzienek. 
2.2.4. WPUST  Z OSADNIKIEM I KRATKĄ ŚCIEKOWĄ 
Studnie z PP  ø 500 mm z osadnikiem i wpustem powinny być złożone z: 
 kręgu z dnem i z przejściem szczelnym do wylotu na przykanaliki Dn 160mm 
 wpustu deszczowego żeliwnego, przejazdowego D400 i B125 (kratka - 650x450mm) lub  podkrawężnikowego 
Wpusty żeliwne zabezpieczyć przed przesunięciem pierścieniami żelbetowymi o średnicy Dn650mm z betonu wibroprasowanego 
min. C16/20 zbrojonego stalą StOS. Każdy wpust zaopatrzyć w osadnik o głębokości min. 0,6m licząc od dna osadnika do rzędnej 
odpływu przykanalika do sieci deszczowej. Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość min. 11 cm i być wykonane z 
betonu wibrowanego klasy min. C16/20 zbrojonego stalą StOS. 
Wpusty uliczne i ich elementy powinny odpowiadać normom i wymaganiom określonym w PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Wpusty 
uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080 i PN-EN 124. 
2.2.6 CEMENT 
Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II 
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 
.Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08   
2.2.7. KRUSZYWO 
   Do wykonania mieszanki betonu C12/15 ,C20/25; C25/30 należy stosować: 
- Piasek , żwir i mieszankę wg  PN-EN 13242:2004     Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym  
- kruszywo łamane wg WT/MK-CZDP84], 
2.2.8. WODA 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej  należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN EN 1008:2004  Woda za-
robowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-
skanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
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2.2.9. BETON 
Beton klasy C12/15 ,C20/25; C25/30 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
2.3.Składowanie materiału 
2.3.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych 
należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeśli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.3.2.Wpusty żeliwne, włazy żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów/ włazy mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości max.1,5 m. 
2.3.3. Kręgi, elementy  Z PP 
 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt3 
3.2.Sprzęt  
 Do wykonania sieci kanalizacyjnej należy użyć następującego sprzętu: 
 koparka podsiębierna 
 dźwig samojezdny  
 betoniarka; 
 agregat prądotwórczy; 
 wiertarka; 
 zagęszczarka do gruntu. 

 

4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 4.2. Transport materiałów i prefabrykatów 
   Załadunek i rozładunek powinien być wykonany przy użyciu urządzeń  o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefa-
brykatów. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 
sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może prze-
wyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).Załadunek, 
transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych, przepisami BHP oraz wg instrukcji producenta. 
4.2.1.RURY, KSZTAŁTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
   Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach lub luzem, przy temperaturze otoczenia –50 do +300C. Rury przewożone luzem 
powinny być ułożone w stosy o wysokości max. do 1,0m . 
4.2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE . 
Studzienki  podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Studzienki powinny być ułożone ściśle obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie 
pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. Pozostałe uwagi i zalecenia 
do transportu jak dla rur - pkt. 4.2.1., 
 4.2.3. WŁAZY ŻELIWNE I WPUSTY 
  Włazy kanałowe i wusty deszczowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
  Z uwagi na to, iż projektowane rurociągi układane będą w śladzie istniejącego rowu wykopy należy wykonać jako wykopy szero-
koprzestrzenne o pochyleniu skarpy 1:1 . Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowa-
ne do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana 
jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywie-
ziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wyko-
nawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
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Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem 
nadzoru; 
 5.4. Przygotowanie podłoża 
  Podłoże pod układane  rury stanowić będzie 20 cm warstwa piasku. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i 
piaszczysto-gliniastych podłożem może być grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącz-
nie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
5.5.Roboty montażowe 
 5.5.1.Montaż rurociągów 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe 
warunki: 
- minimalne spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu od 0,6 do 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 % (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 
3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).  
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
   Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC 
należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 
5.5.2. Montaż wpustów deszczowych 
  Wpusty wykonać jako kompletne systemy  z prefabrykowanych elementów. 
Wpusty należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie na  ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm.  
Wpusty usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć ruszt typu 
ciężkiego wg PN-H-74051-02. Poziom rusztu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy.  
5.5.3.Montaż studzienek  
Studzienki tworzywowe, wloty i wyloty kanałów należy montować zgodnie z Dokumentacja Projektową. Wymagania dla montażu 
studzienek zostały opisane w: 
• Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736, 
• Karcie katalogowej studzienek produkowanych przez przyjętego Producenta. 
Montaż studzienek na kanalizacji powinien się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału zbierającego (głów-
nego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle na odcinkach kanałów bocznych (dopływów do kanału główne-
go). 
Montaż studzienek powinien być jednoczesny z układaniem rurociągów i powinien być powiązany z jednoczesną realizacją pod-
sypki, obsypki i zasypki. W miejscu lokalizacji studzienki należy przygotować podsypkę zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwę 
podsypki należy wypoziomować. Przy ustalaniu poziomu podsypki należy zwrócić uwagę na to, że poziom dna studni znajduje się 
poniżej poziomu przyłączenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Ze względu na małą wagę elementów studzienek, transport ich 
może się odbywać ręcznie, przez dwóch ludzi lub jednego człowieka w zależności od wagi transportowanego elementu. Kinetę 
należy ułożyć na wcześniej przygotowanej i wypoziomowanej podsypce. Kinetę należy wypoziomować we wszystkich kierunkach. 
Kinetą wyposażoną w kielichy i uszczelki, należy połączyć z bosymi końcami rur kanalizacyjnych za pomocą odpowiednich adapte-
rów. Rowek na uszczelkę pod pierścienie dystansowe w studzienkach włazowych, należy dokładnie oczyścić. Zamontować 
uszczelkę. Uszczelki przed połączeniem należy posmarować środkiem poślizgowym – zaleca stosowanie smaru silikonowego. 
Następnie należy nałożyć na kinetę pierścienie dystansowe o odpowiedniej wysokości, pamiętając aby pierścień nakładać kieli-
chem do dołu. Przy nakładaniu pierścieni należy też pamiętać o zgraniu ze sobą stopni złazowych, wbudowanej drabinki. Na ze-
wnątrz pierścieni dystansowych znajduje się odpowiednie oznaczenie. Montaż (połączenie) poszczególnych elementów, można 
wykonać przy pomocy specjalnych narzędzimontażowych . Skrócenie pierścieni dystansowych do wymaganej wysokości możemy 
wykonać piłą ręczną lub mechanicznąi można je docinać tylko w oznakowanym miejscu, co 125 mm. Wypełnienie wykopu wokół 
studni, powinno być wykonane materiałem sypkim, w taki sposób aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie 
wszystkich wolnych przestrzeni, po zewnętrznej stronie studni. Zagęszczanie obsypki wokół studni powinno się odbywać sukce-
sywnie, w miarę postępu robót. Stopień zagęszczenia gruntu identyczny jak dla rur kanalizacyjnych. Należy unikać kontaktu ze 
studnią dużych i ostrych kamieni. W trakcie montażu pierścieni dystansowych należy sukcesywnie zamontować na wkładce „in 
situ", wszystkie podłączenia boczne. Stożek należy zamontować w podobny sposób jak podano to dla pierścieni dystansowych. 
Należy pamiętać aby niesymetryczny układ górnego otworu stożka był zgrany z lokalizacją drabinki zejściowej . Na zagęszczonej 
powierzchni gruntu tzw. zasypce, należy ułożyć pierścień odciążający, na odpowiednim poziomie, dopasowanym do poziomu 
przyszłej nawierzchni drogowej, na którym montujemy właz żeliwny typu ciężkiego. Aby zabezpieczyć właz przed przesuwaniem 
się podczas późniejszych prac drogowych, właz należy obetonować, betonem klasy C12/15 
5.6. Izolacje . 
Rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Betonowe wpusty uliczne zabezpiecza się przez posmaro-
wanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem 
/kierownika projektu/Inspektora nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. 
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
  Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie ukła-
dany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w STWiORB. Rury po-
winny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 
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czasu wykonania uszczelnienia złączy. Po ułożeniu rur i dokładnym sprawdzeniu spadków projektuje się obsypanie rur oraz zasy-
panie piaskiem średnim zagęszczonym do 0,98 wg Standartu Proctor. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera/kierownika projektu/Inspektora nadzoru  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładno-
ścią do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych   
6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku 
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że 
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
m3 dla wykonania wykopu  
m2 dla wykonania podsypki pod kanały oraz podłoża pod studnie i wpusty; 
m3 dla obsypki i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem 
m  dla montażu kanału , przykanalika , odwodnienia liniowego; 
kpl dla montażu studzienki ściekowej ulicznej, studni kanalizacyjnej, montażu i demontażu zabezpieczeń kabli i rurociągów w 
wykopie; 
szt  dla wykonania włączenia do istniejącej studni;  
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu  
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogól-
nego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
8.3. Odbiór końcowy  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w STWiORB. Cena jednostki obmiarowej lub ryczałtowej obejmuje w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
d) wszystkie koszty pośrednie Wykonawcy  
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w okresie gwarancyjnym. 
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej dla m3 robót ziemnych – wykopy obejmuje : 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego  
 odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
 załadunek, wywóz nadmiaru gruntu z wykopu wraz z kosztami zagospodarowania odpadu; 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
 wykonanie kładek dla pieszych oraz ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
 umocnienia wykopów, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych (np. wykonanie ścianek szczelnych, odwodnienie terenu i wykopów, 
pompowanie wody) 
 koszty badań, 
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
9.2.2. Cena jednostki obmiarowej dla m3 obsypki  /zasypki  wykopu obejmuje : 
 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie robót zasadniczych -obsypka, zasypka wraz z zagęszczeniem;  
 wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 
9.2.4. Cena jednostki obmiarowej montażu 1m przykanalika/ kanału deszczowego obejmuje: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w specyfikacji technicznej i postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
 montaż rur 
 próby szczelności odcinków, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach, 
9.2.5. Cena jednostki obmiarowej dla m2 podłoża pod studnie kanalizacyjne i wpusty  obejmuje : 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w specyfikacji technicznej i postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
 wykonanie podłoża betonowego wraz z zagęszczeniem ; 
9.2.6. Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 kpl. wpustu ulicznego , studni kanalizacyjnej ,obejmuje: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 
 zakup wpustu/studni z wyposażeniem  ( ruszt żeliwny, kosz osadczy, włazy kanałowe ), dostarczenie na plac budowy i ich skła-
dowanie, 
 dostarczenie sprzętu i urządzeń na plac budowy 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
 montaż kompletnych studni/wpustu 
 wykonanie warstw izolacyjnych, 
 przyłączenie rurociągów, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach 

   9.2.8. Cena jednostki obmiarowej(szt.) wykonania  włączeń projektowanych kanałów do istniejących studni obejmuje: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 
wymaganej dokumentacji, 
 oznakowanie robót; 
 zakup niezbędnym materiałów (kształtki, przejścia szczelne ) 
 roboty rozbiórkowe (wykonanie otworu w studni itp. ) 
 montaż kształtek ( przejście szczelne ) 
 wykonanie włączenia rurociągu , 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
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 uporządkowanie placu budowy po robotach, 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych; 
PN-EN 752-część 1-7 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; 
PN-EN 476  - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej; 
PN-EN 13476-1 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PCW-U), poli-
propylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe; 
PN-EN 13476-3  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
-- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni ze-
wnętrznej oraz systemu, typ B; 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                              D-04.00.01 
                                              Przepusty pod koroną drogi - ścianka czołowa   
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z budową ścianki czołowej , przy realizacji zadania pn. „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie 
budowy chodnika” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót związa-
nych z realizacją zadania jw.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad budowy   ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.    Ścianka  czołowa -  element  początkowy  lub  końcowy  przepustu  w  postaci  ścian równoległych  do  osi  drogi ,  służący  
do  możliwie  łagodnego    wprowadzenia  wody  do  przepustu  oraz  do  podtrzymania  stoków  nasypu  drogowego, ustabilizo-
wania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.  
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścianek czołowych, objętych niniejszą SST są:  
−  beton,  
-    stal zbrojeniowa 
−  materiały izolacyjne,  
−  deskowanie konstrukcji betonowych  
2.3. Beton i jego składniki  
2.3.1. Wymagane właściwości betonu  
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, należy  wykonywać  zgod-
nie  z  „Wymaganiami  i  zaleceniami  dotyczącymi  wykonywania  betonów  do konstrukcji  mostowych” [35], z betonu klasy co 
najmniej:  
- C25/30 - ścianki czołowe,  
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250  
[2]:  
−  nasiąkliwość nie większa niż 4 %,  
−  przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,  
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−  odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.  
2.3.2. Kruszywo  
Kruszywo  stosowane  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  powinno  spełniać wymagania normy 
PN-B-06712 [6] dla kruszyw do betonów klas C25/30 i wyższych. 
Grysy  
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z 
innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.   
Piasek  
Należy  stosować  piaski  pochodzenia  rzecznego,  albo  będące  kompozycją  piasku  rzecznego  i kopalnianego płukanego.  
Żwir  
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [6] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.  
Ponadto  mrozoodporność  żwiru  badaną  zmodyfikowaną  metodą  bezpośrednią wg PN-B-11112 [13] ogranicza się do 10 %.  
2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej    
Składniki  mieszanki  mineralnej  dla  betonu  powinny  być  tak  dobrane,  aby  krzywa  uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła 
się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.  
2.3.4. Składowanie kruszywa  
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem  oraz zmieszaniem z innymi asor-
tymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczysz-
czenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.  
Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca 
się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.  
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem  
nadzoru.  
2.3.5. Cement  
2.3.5.1. Wymagania  
Cement  stosowany  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  winien  spełniać wymagania normy 
PN-B-19701 [14].  
Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas C25/30 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.  
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem - musi 
być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.  
2.3.5.2. Przechowywanie cementu  
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [27].  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
a)  dla cementu workowanego  
−  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie,  zabezpieczone  z  
boków przed opadami),  
−  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),  
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy  
przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.  
2.3.6. Stal zbrojeniowa  
  Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi  
odpowiadać wymaganiom PN-H-93215 [29].  
  Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.  
  Nie  dopuszcza  się  zamiennego  uŜycia  innych  stali  i  innych  średnic  bez  zgody  
InŜyniera.  
  Stal  zbrojeniowa  powinna  być  składowana  w  sposób  izolowany  od  podłoŜa  
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
2.3.6. Woda  
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [16].  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z  
podaną normą.  
2.4. Materiały izolacyjne  
Do  izolowania  drogowych  przepustów  betonowych  i  ścianek  czołowych  należy  stosować  materiały  
wskazane  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST  posiadające  aprobatę  techniczną  oraz  atest producenta:  
−  emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [34],  
−  roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [15],  
−  lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [17],  
−  papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [30],  
−  wszelkie  inne  i  nowe  materiały  izolacyjne  sprawdzone  doświadczalnie  i  posiadające  aprobaty techniczne - 
    za zgodą Inżyniera.  
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [3].  
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  
−  drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [18],  
−  tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [3] i PN-D-96000 [19],  
−  tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [20],  
−  gwoździe wg BN-87/5028-12 [26],  
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−  śruby,  wkręty  do  drewna  i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [22], PN-M-82503 [23], PN-M- 
82505 [24] i PN-M-82010 [21],  
−  płyty  pilśniowe  z  drewna  wg  BN-69/7122-11  [31]  lub  sklejka  wodoodporna  odpowiadająca wymaganiom określonym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań  z  innych  materiałów,  pod  warunkiem  akceptacji  Inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport kruszywa  
Kamień  i  kruszywo  należy  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  kruszywami  i  nadmiernym zawilgoceniem.  
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [28].  
4.2.2. Transport cementu  
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [27].  
Przewóz  cementu  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  
go  przed  opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
4.2.3. Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [2].  
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki  
uzyskanej po jej wytworzeniu.  
4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno  i  elementy  deskowania  należy  przewozić  w  warunkach  chroniących  je  przed  
przemieszczaniem,  a  elementy  metalowe  w  warunkach  zabezpieczających  przed  korozją  i  
uszkodzeniami mechanicznymi.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:  
−  odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,  
5.3. Roboty ziemne  
5.3.1. Wykopy  
Sposób  wykonywania  robót  ziemnych  przy  budowie ścianki czołowej powinien być dostosowany do jej wielkości,  
głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop  należy  wykonywać  w  takim  okresie,  aby  po  ich  
 zakończeniu  można  było  przystąpić  do wykonywania ścianki.  
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inspektora nadzoru. W 
szczególności zabezpieczenie może polegać na:  
−  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,  
−  podparciu lub rozparciu ścian wykopów,  
Do  podparcia  lub  rozparcia  ścian  wykopów  można  stosować  drewno,  elementy  stalowe  lub  inne materiały zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości  co  najmniej  
 20  cm  od  projektowanego  dna  wykopu.  Warstwa  ta  powinna  być  usunięta ręcznie  lub  mechanicznie  z  zastosowaniem  
koparki  z  oprzyrządowaniem  nie  powodującym spulchnienia gruntu.  
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może  
przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.  
5.3.2. Zasypka ścianki 
Jako materiał zasypki należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie.  
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [25].  
5.5. Roboty betonowe  
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej  
Mieszanka  betonowa  do  wykonania  ścianek  czołowych  przepustów  powinna  odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].  
Urabialność  mieszanki  betonowej  powinna  pozwolić  na  uzyskanie  maksymalnej  szczelności  po zawibrowaniu bez wystąpienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni.  
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:  
−  kształt i wymiary elementu konstrukcji,  
−  zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,  
−  sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.  
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [2]. Nie może ona być osiągnięta przez więk-
sze zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się  sprawdzanie  doświadczalne  urabialności  mieszanki  
betonowej  przez  próbę  formowania  w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.  
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania domieszek 
napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.  
Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą 
uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.  
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mie-
szającego i sposób dozowania.   
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Zmiana  recepty  roboczej  musi  być  wykonana,  gdy  zajdzie  co  najmniej  jeden  z  poniższych przypadków:  
−  zmiana rodzaju składników,  
−  zmiana uziarnienia kruszywa,  
−  zmiana  zawilgocenia  wywołująca  w  stosunku  do  poprzedniej  recepty  roboczej  zmiany  w całkowitej ilości wody zarobowej 
w 1 m 3  mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm 3 .  
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą 
być dozowane wagowo z dokładnością:  
  ± 2 % dla cementu, wody, dodatków,  
  ± 3 % dla kruszywa.  
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 100 % jej pojemno-
ści roboczej.  
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Konsystencja  mieszanki  betonowej  nie  może  różnić  się  od  konsystencji  założonej  (wg  recepty roboczej)  więcej  niż  ±  20  %  
wskaźnika  Ve-Be.  Przy  temperaturze  0 o   C  wykonywanie  mieszanki betonowej  należy  przerwać,  za  wyjątkiem  sytuacji  
szczególnych,  w  uzgodnieniu  z  Inspektorem nadzoru.  
5.5.2. Wykonanie deskowań   
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [3] dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [32] dla - 
stalowych.  
Deskowanie    powinno  zapewnić sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie  powinno  
być skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  łatwy  jego  montaż  i  demontaż.  Przed  wypełnieniem mieszanką  betonową,  
deskowanie  powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczyć  wyciek  zaprawy  i możliwość  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  
betonowej  konstrukcji.  Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewa-
ne wodą.  
5.6.2. Wykonanie zbrojenia  
  Zbrojenie  powinno  być  wykonane  wg  dokumentacji  projektowej,  wymagań  SST  i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].  
  Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.  
  Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie  transportu  na  miejsce  wbudowania.  
Do  tego  celu  zaleca  się  łączenie  węzłów  na przecięciu  prętów  drutem  wiązałkowym  wyżarzonym  o  średnicy  nie  mniejszej  
niż  0,6  mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie beto-
nowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw  cementowych  albo  z  materiałów  z  tworzywa  
sztucznego.  Niedopuszczalne  jest stosowanie  podkładek  z  prętów  stalowych.  Szkielet  zbrojenia  powinien  być  sprawdzony  i  
zatwierdzony przez Inżyniera.  
  Sprawdzeniu podlegają:  
- średnice użytych prętów,  
- rozstaw  prętów  -  różnice  rozstawu  prętów  głównych  w  płytach  nie  powinny  przekraczać  1 cm, a w innych elementach 0,5 
cm,  
- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż   ±  2 cm,  
- różnice długości prętów, połączenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o  
więcej niż   ±  5 cm,  
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,  
-powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i  zagęszczania. 
5.5.3. Betonowanie i pielęgnacja  
Ścianki czołowe przepustów powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz powinny odpowiadać wyma-
ganiom:  
a)  PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,  
b)  PN-B-06251  [3]  i  PN-B-06250  [2]  w  zakresie  składu  betonu,  mieszania,  zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.  
Betonowanie  ścianek  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +  5 o   C.  W wyjątkowych  przypad-
kach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  niższej  niż  5 o   C,  jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz za-
pewnienia mieszance betonowej temperatury + 20 o  C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [16].   
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora nadzoru.  
Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co 
najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych  
Kontrolę  robót  przygotowawczych  i  robót  ziemnych  należy  przeprowadzić  z  uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 
5.2 i 5.3.   
6.3. Kontrola robót betonowych   
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  systematyczną  kontrolę  składników  betonu, mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [2  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest:  
−  szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
−  wykonanie wykopu, ,  
−  wykonanie deskowania,  
−  wykonanie izolacji,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  w przypadku ścianki betonowej  
−  wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,  
-  zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu   
−  wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,  
−  zasypka ścianki czołowej,  
−  uporządkowanie terenu,  
−  wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
  1.  PN-B-02356  Tolerancja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancja  
wymiarów elementów budowlanych z betonu  
  2.  PN-B-06250  Beton zwykły  
  3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
 4.  PN-B-06261  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie  
 5.  PN-B-06262  Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu  na  
ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N  
 6.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
 7.  PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  
zanieczyszczeń obcych  
 8.  PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  
mineralnych  
 9.  PN-B-06714-15  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  składu  
ziarnowego  
10.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn  
11.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  
12.  PN-B-06714-34  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  reaktywności  
alkalicznej  
13.  PN-B-11112  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  
drogowych  
14.  PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania              
i ocena zgodności  
15.  PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania  
16.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
17.  PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
18.  PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste  
19.  PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
20.  PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia   
21.  PN-M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych    
22.  PN-M-82121  Śruby ze łbem kwadratowym    
23.  PN-M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym    
24.  PN-M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym    
25.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania    
26.  BN-87/5028-12  Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem  gładkim,  
                              okrągłym i kwadratowym  
27.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
28.  BN-67/6747-14  Sposoby  zabezpieczenia  wyrobów  kamiennych  podczas  
transportu  
29.  BN-79/6751-01  Materiały  izolacji  przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa  na  
taśmie aluminiowej  
30.  BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
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31.  BN-69/7122-11  Płyty pilśniowe z drewna  
32.  BN-73/9081-02  Formy  stalowe  do  produkcji  elementów  budowlanych  z  
betonu  ruszynowego. Wymagania i badania  
33.  BN-74/9191-01  Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych    
i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
10.2. Inne dokumenty  
34. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.  
35. Wymagania  i  zalecenia  dotyczące  wykonywania  betonów  do  konstrukcji  mostowych.  GDDP,  
Warszawa, 1990 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

D-06.01.01. 
 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i scieków 

1.  WSTĘP   
1.1  Nazwa zadania  
    Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w ramach projektu 
 pn.  „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem 
skarp, rowów i ścieków. prefabrykowanymi korytkowymi oraz płytami ażurowymi  
W zakres robót wchodzi wykonanie:  
  umocnienie  dna rowów betonowymi elementami prefabrykowanymi korytkowymi  
  umocnienie  skarp rowów brukiem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm,  
  wykonanie umocnień skarp płytami ażurowymi,  
  rekultywacji terenu po zakończeniu robót   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.  
"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków   
2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 2.  
2.1 Prefabrykowane elementy ściekowe  
Elementy ściekowe betonowe korytkowe do umocnienia dna rowów powinny być wykonane zgodnie z kartą 01.03 Katalogu  
Powtarzalnych Elementów Drogowych. D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków    
Prefabrykaty muszą odpowiadać następującym wymaganiom PN-EN 13369 oraz poniższym:  
-  nasiąkliwość betonu < 5 % PN-B/88-06250  
–  odporność na działanie mrozu - F 150 wg PN-88/B-06250,  
–  wytrzymałość betonu na ściskanie powinna zgodna z wymaganiami PN-B-06250 lub PN-EN 206-1 dla przyjętej klasy betonu.  
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zwartej.  
Krawędzie  elementów  powinny  być  równe  i  proste.  Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni elementów nie powinna przekra-
czać 3 mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  
-  dla wysokości   3 mm,  
-  dla szerokości i długości  8 mm.  
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania.  
2.2. Płyty betonowe ażurowe  
Płyty  betonowe  ażurowe  o  wymiarach  60x40x10cm  powinny  odpowiadać  wymaganiom  dla klasy 2 podanym w PN-EN 1339.   
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Powierzchnie  płyt  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub zatartej zgodnie z wymaganiami. 
Krawędzie płyt powinny być równe i proste. D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków   
Płyty  powinny  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłożu z zastosowaniem podkła-
dek i przekładek. Płyty powinny być ułożone w pionie jedna nad drugą.  
W przypadku prefabrykowanych elementów betonowych można stosować wyroby zgodne z PN-EN  1340:  2004  „Krawężniki  
betonowe.  Wymagania  i  metody  badań”  o  parametrach zgodnie z SST D.08.01.01   
Prefabrykaty  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę lub deklarację zgodności z Polską 
Normą. Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane materiały.   
Powierzchnie  elementów  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu.  Krawędzie elementów powinny być równe i pro-
ste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w  
BN-80/6775-03/01 lub PN-EN 1340: 2004.  
2.3. Bruk kamienny  
Bruk kamienny grubości 10cm powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104.  
2.4. Elementy betonowe  
Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z Rysunkami i KPED. Beton użyty do produkcji w/w elementów prefabrykowa-
nych powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1 i charakteryzować się:  
  klasa betonu        nie niższa niż C30/37,  
  nasiąkliwość         nie większa niż 5 %,  
  wodoszczelność       co najmniej W2,   
  mrozoodporność       nie niższa niż F 150:  
  klasa ekspozycji      XF4  
  minimalna zawartość powietrza    4%   
2.5. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin   
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować następujące 
materiały:   
a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,   
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G F 80,  
zawartości pyłów f 10 ,   
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G C 80-20, zawartości  
pyłów f Deklarowana  (max. do 10% pyłów),   
d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną).   
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).   
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny.   
Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.   
Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:   
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,   
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i 
czystych.   
Cement dostarczony luzem przechowuje się w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania.   
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.  
4. TRANSPORT  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  STWiORB  D-M.00.00.00.  "Wymagania  
ogólne" pkt. 4.  
4.1. Transport materiałów  
Transport kruszyw i kamieni może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.  
Elementy  prefabrykowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach zabezpieczających  je  przed  
uszkodzeniami.  Do  transportu  można  przekazać  elementy,  w których beton osiągnął wytrzymałość, co najmniej 0,75 R G .  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Powierzchnia skarp i rowów winna odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-S-02205.  
5.2. Umocnienie skarp  brukiem kamiennym  
Wykop pod umocnienie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Skarpy  przy wlocie rowu do kanału rurowego umocnić  brukiem  kamiennym  po  obu  stronach  ścieku  na  wysokość zgodnie  z  
dokumentacją  projektową. Podkład pod bruk stanowi warstwa zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości 10 cm. 
Szczeliny  pomiędzy  brukiem  kamiennym  wypełnić zaprawą  cementowo-piaskową.  W  okresie  wiązania  zaprawy  cemento-
wo-piaskowej powierzchnię  bruku  należy  osłonić  matami  lub  warstwą  piasku  i  utrzymywać  w  stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni.  
5.3. Umocnienie skarp płytami ażurowymi   
Podłoże,  na  którym  układane  będą  elementy  prefabrykowane,  powinno  być  wyrównane  i zagęszczone  do  wskaźnika  I s 
1,0.  Na  przygotowanym  podłożu  należy  ułożyć  podsypkę piaskową  i  zagęścić  do  wskaźnika  I s 1,0.  Grubość  podsypki  po  
zagęszczeniu  5cm  Płyty należy układać tak, aby  całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny 
wystawać lub być zagłębione względem siebie o więcej niż 8 mm.  
Otwory w płytach wypełnić gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawą.  
5.4. Rekultywacja terenu  
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Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót z wykonaniem  
robót wykończeniowych po zakończeniu robót związanych z budową drogi ekspresowej t.j. rekultywacją terenu w granicach pasa 
drogowego, nie przewidzianego do innego rodzaju zagospodarowania.  
Przed przystąpieniem do rekultywacji teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i  
wyrównany.  
Zakłada się wykonanie rekultywacji terenu poprzez ułożenie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej i wysianie nasion traw.   
Ziemię urodzajną należy rozłożyć równą warstwą grubości 20 cm i wymieszać z nawozem mineralnym.  Następnie  przywałować  
wałem  gładkim,  a  potem  wałem  -  kolczatką  lub zagrabić. Nasiona traw wysiewać w ilości 4kg/100m2 i przykryć ziemią grabia-
mi lub wałem kolczatką,  a    następnie  rozłożenie  1-2cm  warstwy  mieszanki  odkwaszonego  torfu  i  ziemi urodzajnej  dla  za-
bezpieczenia  wilgoci.  Po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania  i  
stworzenia  dobrych  warunków  dla podsiąkania wody.  
Pielęgnację zastawionych obszarów wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania  
ogólne" pkt. 6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków   
6.1. Sprawdzenie przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  
powszechnego  stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania  
materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
  sprawdzić  cechy zewnętrzne  gotowych materiałów.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.2. Kontrola jakości wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi   
Kontrola polega na sprawdzeniu:  
  wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie,  
  szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm,  
  odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne  1 cm,–  niweleta ścieku, która może różnić się od niwe-
lety projektowanej o  1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku,  
–  równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde  
10  m  długości,  która  może  wykazywać  prześwit  nie  większy  niż  0,8  cm  pomiędzy  
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,  
–  wypełnienie  spoin,  sprawdzane  na  każdych  10  metrach  wykonanego  ścieku,  przy  czym  
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,  
–  grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej  
o  1 cm.  
6.3. Kontrola jakości wykonania umocnienia skarp rowów i cieków płytami ażurowymi   
Kontrola polega na sprawdzeniu równości nawierzchni oraz wypełnienia szczelin pomiędzy  
płytami a także wypełnienia otworów w płytach i ich obsianie.   
6.4. Kontrola jakości brukowania  
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m 2  powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Ścisłość 
ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niż 4% po-
wierzchni niezabrukowanej.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
721. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiarową  jest  1  m 2   (metr  kwadratowy)  umocnionej  powierzchni  skarpy,  pasa drogowego lub 1 m (metr) 
umocnionego dna rowu ściekiem korytkowym,  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  STWiORB  jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały pozytywne wyniki.  
9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00.  
"Wymagania ogólne" pkt. 9.  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m 2  umocnienia brukiem obejmuje:  
–  składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;  
–  prace pomiarowe i przygotowawcze,  
–  roboty ziemne wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu,  
–  przygotowanie podłoża,  
–  przygotowanie, rozłożenie i zagęszczenie zaprawy  cementowo-piaskowej grubości 10cm po zagęszczeniu,  
–  ułożenie bruku kamiennego,  
–  przygotowanie, dostarczenie i zamulenie szczelin zaprawą cementową,  
–  zabiegi pielęgnacyjne,  
–  uporządkowanie miejsca robót,  
–  wykonanie badań i pomiarów.  
Cena jednostkowa 1m 2  umocnienia płytami betonowymi ażurowymi obejmuje:  
–  składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;  
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–  prace pomiarowe i przygotowawcze,  
–  przygotowanie podłoża,  
–  rozłożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu,  
–  ułożenie płyt ażurowych z niezbędnymi docięciami,  
–  uzupełnienie otworów w płytach ażurowych gruntem urodzajnym i obsianiem trawą,  
–  wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową wraz z jej przygotowanie,  
–  uporządkowanie miejsca robót,  
–  wykonanie badań i pomiarów,  
–  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.   
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.  PN-B-06250   Beton zwykły  
2.  PN-B-14051   Zaprawy budowlane zwykle  
3.  PN-B-14504   Zaprawa cementowa  
4.  PN-B-19701   Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania i  ocena  
      zgodności  
5.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.  
6.  PN-PN 206-1  „Beton. Część 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
 
 

 
 
 
 
 

IV. PODBUDOWY 
D-04.01.01. 

  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
     Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża w ramach projektu 
pn. „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 1.3.  Zakres robót objętych STWiORB  
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem profilowa-
nia i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne ; 
1.4. Określenia podstawowe  
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.  
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

3. SPRZĘT 
 3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczenia  podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- koparek podsiębiernych ; 
- koparko ładowarek; 
- równiarek; 
- walcy statycznych ; 
- płyt wibracyjnych (dla gruntów niespoistych, oraz warunkowo dla pozostałych gruntów przy braku możliwości zastosowania 
walców statycznych, np. z uwagi na ograniczoną powierzchnię korytowania), 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

 

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p. 4.  

4.2.Transport sprzętu i materiałów  
Nie dotyczy.  
 

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

    Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  

      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni i/lub ulepszonego podłoża. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania 
i zagęszczania podłoża w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Kierownika pro-
jektu/Inspektora nadzoru, na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odprowadzenie 
wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym planuje przystąpić do wykonania prac. Dodatkowo, w razie potrzeby - 
odpowiednio obniżyć poziom wody gruntowej przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie (w sposób umożliwiający zagęszczenie 
podłoża zgodnie z niniejszą STWiORB).  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
    Jeżeli po wykonaniu robót ziemnych koryto spełnia wymagania określone w p. 6 niniejszej STWiORB, należy przystąpić do jego 
profilowania. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszcze-
niu 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 5cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonaw-
ca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wy-
maganej wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczenia podłoża (IS)  

Strefa korpusu 
Minimalna wartość IS podłoża pod konstrukcje: 

KR1 chodnik i wjazdy   

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00  

Na głębokości 20÷50cm od powierzchni podłoża 0,97  

 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy 
należy określać za pomocą:  
- oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 
- oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciążeń płytą (VSS) wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określo-
nego na podstawie przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża 
nawierzchni), 
- badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według norm PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010, powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia 
lub jako badanie sprawdzające, można określić wartość wskaźnika odkształcenia IO (na podstawie próbnych obciążeń płytą VSS), 
który nie powinien przekraczać 2,2 (dla gruntów sypkich) oraz 2,0 (dla gruntów spoistych).  
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika zagęszczenia na podstawie prze-
prowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą średnicy 300mm).      
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2 ÷ +0% dla grun-
tów spoistych, zaś 0 ÷ +2% - dla gruntów niespoistych.  
W przypadku przewilgocenia gruntów rodzimych - Wykonawca ma obowiązek (w cenie jednostkowej):  
- usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub osuszenia gruntów rodzimych np.:  
 poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 
 w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru).  
Powyższe zabiegi powinny być wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
wszelkie czynności Wykonawcy, jak również za dowieziony grunt / materiał. Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być 
odpowiednio zaplanowane i nie mogą wpływać na zmianę terminu realizacji zadania.  
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Należy dążyć do minimalizowania czasu pomiędzy odbiorem koryta a przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych. Jeżeli 
jednak po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układa-
nia warstw ulepszonego podłoża i nawierzchni, to powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem (na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru).  
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystą-
pić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Po 
osuszeniu podłoża Inżynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru oceni jego stan i ewentualnie określi konieczność wykonanie 
niezbędnych napraw.  
Wykonawca ma obowiązek zapewnić odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym wykonuje koryto. 
Dodatkowo, w razie potrzeby - odpowiednio obniżyć poziom wody gruntowej w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  
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 tablica 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża.  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta  10 razy na 1km, jednak nie mniej niż w 2 przekrojach  

2 Równość podłużna  co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krótkich odcinków  

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km, nie mniej niż w 2 przekrojach (dotyczy robót / miejsc, gdzie szerokość 
koryta umożliwia pomiary) 4 Spadki poprzeczne *)  

5 Rzędne wysokościowe  co 100m, jednak nie mniej niż w 3 punktach  

6 Ukształtowanie osi w planie *)  co 100m, jednak nie mniej niż w 2 przekrojach  

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża  Min. w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2  

*Dodatkowo pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.  
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.  
6.2.3. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.  
6.2.4. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczać +1cm, -2cm.  
6.2.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) oraz wilgotność zagęszczanego gruntu  
Zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinno być zgodna z założeniami określonymi w p. 5.4.   
Z uwagi na konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego - nośność koryta, rozumianego jako podłoża nawierzchni drogi należy 
zweryfikować na etapie odbioru warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe i/lub warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie (wg odpowiednich STWiORB). Do tego czasu odbiory koryta należy traktować jako warunkowe.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją uściśloną w p. 5.4.   
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. Dosypywanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgod-
nie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym wykonywanej jest koryto, w razie potrzeby - odpowied-
nie obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób umożliwiający zagęszczenie gruntów rodzimych,  
-  profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoża,  
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- ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt rodzimy przeprowadzone w celu umożliwienia wykonania robót zgodnie 
z zapisami niniejszej STWiORB,  
-  utrzymanie koryta lub podłoża począwszy od chwili rozpoczęcia robót ujętych w niniejszej STWiORB do  momentu rozpoczęcia 
robót konstrukcyjnych,  
- ewentualna naprawa koryta i podłoża,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
-  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją. 
 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne 
 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
 PN-S-02205:1998 zał. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.    

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym zestawieniu nie wskazano roczników 
wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem 
wszystkich uaktualnień, dodatków itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normaty-
wach).  
10.2. Inne dokumenty  
ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę Dróg.  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 26.01.2016, poz. 124 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       D-04.02.01.  
                                                        Warstwy mrozochronne -odsączające 
 
1. WSTĘP 
`1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wykonaniem warstw mrozoochronnych  w ramach budowy pn „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w 
zakresie budowy chodnika” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem warstw   mrozoochron-
nych - odsączających   z kruszywa o CBR ≥25 % przy grubości warstwy 15,0cm, ,  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z  określeniami podanymi w OST D.00.00.00 
-Wymagania ogólne- pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych – odsączających są:  
- piaski,  
- żwir i mieszanka.  
2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych- odsączających  powinny spełniać  
następujące warunki:  
szczelności, określony zależnością:  
                                                  D15  ≤ 5 d85 
gdzie:  
D15 -wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy  mrozoochronnej  
d85 -wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw mrozochronnych warunek szczelności  
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musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zależnością:  
                                           d 60 
                             U = --------------- ≥ 5 
                                           D 10 
gdzie:  
U -wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 -wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę,  
d10 -wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę  
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozochronnych i odsączających powinien spełniać  
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw mrozochronnych i odsączających powinny  
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw mrozochronnych i odsączających powinien spełniać wymagania normy  
PN-B-11112 [4].  
2.4. Składowanie materiałów  
2.4.1. Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej lub odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszy-
wo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być  
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy  mrozoochronnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następują-
cego sprzętu:  
- równiarek,  
- walców statycznych,  
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 4.  
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmie-
szaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża . 
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 naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych ni. co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z  zachowaniem wymaganych spad-
ków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osią-
gnięto grubość projektowaną.  
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpo-
wiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej  należy przystąpić do jej zagęszczania.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctera, 
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozochronne, uniemożliwia przeprowadzenie badania za-
gęszczenia według normalnej próby Proctera, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy okre-
ślić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu od-
kształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
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 napo-
wietrzanie. 
 W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać.  
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5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  
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 JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedsta-
wić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy mrozoochronnej  podaje 
tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów        Minimalna częstotliwość badań i pomiarów    
1             Szerokość warstwy                                           co 25 m 
2             Równość podłużna                                            co 20 m   
3             Równość poprzeczna                                       co 15 m 
4            Spadki poprzeczne *)                                         co 15 m 
5            Rzędne wysokościowe                                       15 m 
6              Grubość warstwy                        Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce     roboczej,  
lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2  
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż  
                                                                                             raz na 100 m2  
7       Zagęszczenie, wilgotność kruszywa           w 2 punktach na dziennej działce roboczej,  
                                                                                  lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2  
 

 
6.3.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm -5 cm.  
6.3.3. Równość warstwy  
Nierówności podłużne warstwy  mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].  
Nierówności poprzeczne warstwy  mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektowa z tolerancją 
0,5%.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cmi -2 cm.  
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.  
6.3.7. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją  
+1 cm -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną gru-
bość tych warstw.  
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 po-
nowne zagęszczenie.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wylej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i mrozoochronnej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów  
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 
[6], nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być napra-
wione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 8.  
8.2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D.00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 9.  
Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem na podstawie kosztorysu ofertowego  opracowanego na podstawie przedmiaru robót doku-
mentacji projektowej.   
9.2. Cena jednostki przedmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej z kruszywa obejmuje:  
- prace pomiarowe,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i  
    jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie warstwy.  
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. NORMY  
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 plano grafem i łatą  
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
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D-04.04.00. 

Podbudowa z mieszanek niezwiązanych. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
    Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w ramach projektu 
 pn.  „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej części niniejszej STWiORB – KSM) dla warstw uściślonych w następujących 
STWiORB  D-04.04.02b  „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie",  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla przedmiotowego zadania (określonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB) 
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą 
wg Wymagań Technicznych WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d do D), który jest stosowany 
do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być 
wytworzona z kruszywa naturalnego, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.  
1.4.2. Kruszywo – jest to ziarnisty materiał stosowany w budownictwie, który może być: naturalny, sztuczny lub z recyklingu.  
1.4.3. Kruszywo łamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.  
1.4.4. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służących do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technolo-
gicznych. W przypadku wzmacniania, istniejącej nawierzchni dróg uważa się za podbudowę.  
1.4.5. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę 
podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.  
1.4.6. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże.  
1.4.7. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. oraz w STWiORB dotyczących poszczególnych rodzajów warstw z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie określonych w p. 1.3.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 1.5.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.  
2.2.Rodzaje materiałów  
     Rodzaje materiałów do wykonania poszczególnych podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie określono w odpowied-
nich specyfikacjach, określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.  
2.3.Wymagania dla materiałów  
     Wymagania dla kruszyw i samych mieszanek do wykonania poszczególnych podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
uściślono w odpowiednich specyfikacjach, określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.  

Lp. Właściwości Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza 
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7 KR1-KR2 KR3-KR7 

1. Uziarnienie 0/31,5; 0/45; 0/63 

warstwa podbudowy 
pomocniczej nie występuje 

w rozwiązaniach dla 
kategorii KR1-KR2 

0/31,5; 0/45; 
0/63 

2 Zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych  C9o/30,                    
C5o/30,CNR              

C9o/30,                    
C5o/30, CNR 

C9o/30,                    
C5o/30                

  CNR 

3 
Maksymalna zawartość 

pyłów w warstwie 

w typowych zasto-
sowaniach 

UF9 
podbudowy pomocniczej 

nie występuje w rozwiąza-
niach dla kategorii 

UF12 

gdy pełni rolę war-
stwy odsączającej nie dotyczy  nie dotyczy 

4 Mrozoodporność  F4 F7 

5 Wskaźnik CBR, co najmniej %  60 80 

 

60 

6 
współczynnik filtracji k10 

warstwy co najmniej  

w typowych zasto-
sowaniach 

nie dotyczy  nie dotyczy 

gdy pełni rolę war-
stwy odsączającej 

nie dotyczy  nie dotyczy 
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2.4.Woda 
     Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się jednakową wilgotnością. Do 
zraszania kruszywa należy używać wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, umożliwia-
jącą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej wg PN-EN 1008.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z KSM powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
- układarek; 
- koparek podsiębiernych ; 
- równiarek ; 
- koparko ładowarek  
- walców stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zagęszczania, 
- małych walcy wibracyjnych, 
- zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych – dopuszczone do zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie 
dużych walców jest niemożliwe lub bardzo uciążliwe oraz przy urządzeniach / elementach, które mogą ulec uszkodzeniu przy za-
stosowaniu ciężkiego sprzętu zagęszczającego.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się 
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2.Przygotowanie podłoża  
      Parametry i właściwości podłoża pod poszczególne warstwy z KSM muszą spełniać zapisy zawarte w STWiORB dla tych warstw 
(zalegających poniżej warstw z KSM).  
Przystąpienie do wbudowywania warstwy z KSM może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nad-
zoru warstwy zalegającej poniżej.  
5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
     Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mie-
szanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
5.4.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
      Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęsz-
czeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu.  
Dla warstw z kruszywa o zmiennej grubości w miarę możliwości należy podzielić ją na min. dwie warstwy, tak, aby grubość każdej 
układanej warstwy nie była mniejsza od 10cm. Wówczas część warstwy o zmiennej grubości należy ułożyć jako warstwę dolną, zaś 
o stałej grubości – jako wierzchnią.  
Warstwa z KSM powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli warstwa z KSM składa się z więcej niż jednej warstwy technologicznej, to każda z nich powinna być wyprofilowana i zagęsz-
czona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie wbudowywania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru .  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej (określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2) z uwzględnieniem tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej ponad dopuszczalną tolerancję, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody (spełniającą wymagania okre-
ślone w p. 2.4. ) i równomiernie wymieszana.  
Zagęszczenie warstwy z KSM należy wykonywać do osiągnięcia na całej powierzchni wykonywanej warstwy wymaganego zagęsz-
czenia. W zależności od sytuacji, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:  
- oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i Mostowych, Część 2 – Załącznik,  
-  badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94.  
Wartość wskaźnika odkształcenia IO (określonego na podstawie próbnych obciążeń płytą VSS) nie powinien przekraczać 2,2. Należy 
go określić dla modułów odkształcenia obliczonych dla odkształcenia podłoża określonego między ciśnieniami pomiarowymi: 
0,15MPa oraz 0,25MPa oraz dla zakresu obciążenia 0,45MPa.  
Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 przedstawiono w tablicy 1.  
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Tablica 1. Cechy podbudowy 

Podbudowa z kruszywa o 
wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż , % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 

mniejszy niż  

Max. Ugięcie sprężyste pod 
kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 
średnicy 30cm [MPa] 

40 kN 50 kN pierwotny E1 wtórny E2 

60 1,00 1,4 1,6 60 120 

80 1,00 1,25 1,4 80 140 

  
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika zagęszczenia na podstawie prze-
prowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą średnicy 300mm). Rozliczanie ilości robót przewi-
dzianych do rozliczenia możliwe jest w oparciu o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym:  
- dla dużych powierzchni,  
- przy konieczności znacznej powtarzalności badań,  
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. konieczne jest możliwie szybkie 
uzyskanie wyników badań.  
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:  
- zgoda Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru ; 
- przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do wskaźnika odkształcenia (wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i Mostowych, Część 2 – Załącznik); korelację należy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzia-
nych do uzyskiwania wyników badań,  jednorodny materiał badanej warstwy. 
 5.5. Utrzymanie warstwy z KSM  
         Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, gotową warstwę z KSM do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia tej warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyni-
kłych z niewłaściwego utrzymania warstwy z KSM obciąża Wykonawcę robót.   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektora Nadzoru  w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2.3. odpowiednich STWiORB, określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.  
6.3.Badania w czasie robót  
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
        Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami   podanymi w 
p. 2.3. 2.2. odpowiednich STWiORB, określonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.  
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie warstw z KSM 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

Maks. powierzchnia warstwy 
przypadająca na jedno badanie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 próbki 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie i nośność warstwy 1 badanie 1000 / każdy zjazd 

4 Badanie właściwości kruszywa wg p. 6.2. dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Wilgotność mieszanki   
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z 
uwzględnieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.Wilgotność mieszanki należy określać według PN-EN1097-5. 
6.3.3.Zagęszczenie i nośność warstwy z KSM  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego zagęszczenia i nośności, zgodnie z p. 5.4. niniej-
szej STWiORB.  
6.3.4.Właściwości kruszywa  
  Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3.   Próbki do badań pełnych powinny 
być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera/Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru.  
6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z KSM  
6.4.1.Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z KSM podano  w  tablicy 3.  

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z KSM  

 Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy z KSM 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary 
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2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie ruchu, dla zjazdów – min. 2 pomiary łatą 

3 Równość poprzeczna 
10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary 

4 Spadki poprzeczne*) 

5 Rzędne wysokościowe co 100m, jednak nie mniej niż 2 pomiary 

6 
Ukształtowanie osi w pla-
nie*) 

 

7 Grubość warstwy z KSM Podczas budowy - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2. 
Przed odbiorem - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość warstwy z KSM   
 Szerokość warstwy z KSM nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm,5cm.  
6.4.3.Równość warstwy z KSM   
Nierówności podłużne warstwy z KSM należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem wg BN 68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne warstwy z KSM należy mierzyć 4-metrową łatą. Przy pomiarach nierówności warstw szerokości mniejszej 
niż 4m - należy stosować odpowiednio krótszą łatę. Przy bardzo małych szerokościach – dopuszcza się wizualną ocenę równości. 
Nierówności warstwy z KSM nie mogą przekraczać 10mm dla: podbudów zasadniczych oraz nawierzchni niezwiązanych z kruszywa, 
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy z KSM  
Spadki poprzeczne warstwy z KSM   powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/-0,5%.  
6.4.5.Rzędne wysokościowe warstwy z KSM  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy z KSM i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać:  
 +2cm, -2cm dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych z kruszywa,  
 +1cm, -2cm dla podbudów zasadniczych,  
 +1cm, -1cm dla nawierzchni niezwiązanych z kruszywa.  
6.4.6.Ukształtowanie osi warstwy z KSM  
Oś warstwy z KSM w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5cm (badanie dotyczy warstw 
z KSM w konstrukcjach jezdni).  
6.4.7.Grubość warstwy z KSM  
Grubość warstwy z KSM nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
 +10% dla: podbudów zasadniczych oraz nawierzchni niezwiązanych z kruszywa, 
 +10%, -15% dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych z kruszywa.  
6.5.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM  
6.5.1.Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy z KSM  
Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, które wykazują większe odchylenia od określonych  w punkcie 6.4. powinny być naprawio-
ne przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego mate-
riału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość warstwy z KSM jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć odpowiednią warstwę z KSM przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
6.5.2.Niewłaściwa grubość warstwy z KSM   
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy z KSM. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i po-
nownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
6.5.3.Niewłaściwa zagęszczenie i nośność warstwy z KSM  
Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy z KSM nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej STWiORB, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
W przypadku niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę, koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca.   
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
7.2.Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest m2 (metr kwadratowy) – dla 
warstw o stałej grubości, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. dały wyniki pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00„Wymagania ogólne” p. 9.  

9.2.Cena jednostki obmiarowej  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową poszczególnych warstw z KSM, podano w specyfikacji określonych w p. 1.3. niniejszej 
STWiORB.  
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1Normy  

PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez susze-
nie w suszarce z wentylacją.  

PN-EN 13286-2  
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości 
na sucho i zawartość wody. Zagęszczenie metodą Proctora.  

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

  
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja 
powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków itp. 
(założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).  
 

10.2. Inne dokumenty  
Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010.  
Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 2 – Załącznik; GDDP, W-wa 1998r.  
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D-05.03.23 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
      Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki betonowej wykonanej w ramach 
projektu pn. „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  
    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i odbiorem: 
- nawierzchni z kostki betonowej  gr. 8 cm. koloru szarego  i grafitowego na podsypce cem-piask gr. 4 cm 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, cha-
rakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmien-
nym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m.  
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do 
komunikacji.  
1.4.4.Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 1.5.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Zakłada się wykorzystanie kostek betonowych z rozbiórki . W przypadku kiedy materiał po rozbiórce nie będzie nadawał się do 
ponownego wbudowania to nowy powinien mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  
- odmianę:  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
- barwę, którą należy przyjąć  następująco (o ile nie zadecyduje inaczej Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru i/lub Zama-
wiający): kostka szara, z betonu niebarwionego, kostka grafitowa , kostka żółta;   
- wzór (kształt) kostki należy ustalić z Inżynierem /Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym  
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta dla kształtów podanych powyżej, z uwzględnieniem ogólnych zało-
żeń:  
o długość: od 140mm do 280mm, 
o szerokość: od 0,5 do 1 wymiaru długości lecz nie mniej niż 100mm,  
o grubość min. 60mm. , 80 mm   
Zmiana koloru kostki może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o 
szerokości 1,0m lub 1,5m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być 
produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz  z ukosowanymi krawędziami górnymi.  
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
   Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. 
określa PN-EN 1338 .  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eks-
ploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytko-
wania w okresie do 2-3 lat.  
2.2.3. Składowanie kostek  
  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 
być wyrównane i odwodnione.  
 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach (mających kon-
takt z solą odladzającą w warunkach mrozu)  
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Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 
Dopuszczalne odchyłki od zadeklaro-

wanych wymiarów kostki grubości 
mniejszej niż 100mm 

C 

Zgodnie z tablicą 1 PN: 
długość: ±2mm, 

szerokość: ±2mm, 
grubość: ±3mm. 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami 
grubości, tej samej kostki, powinna być 

nie większa niż 3mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie / rozmraża-
nie z udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 
D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedyn-

czy wynik <1,5kg/m2 

2.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T≥3,6MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥2,9MPa i 

nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm 
długości rozłupania 

2.3 
Trwałość (ze względu na wytrzyma-

łość) 
F 

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymaga-
nia p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (dla klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G PN – badanie podstawowe 

Böhmego, wg zał. H PN – badanie alterna-
tywne 

≤ 23mm ≤20000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na poślizg / poślizgnięcie I 
jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawa-
lająca odporność, w pozostałych przypadkach – min. 45 wg zał. I normy (wa-

hadłowym przyrządem do badania tarcia) 

2.6 Nasiąkliwość K < 6% (dla klasy 2 znakowania B) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne. 
3.2 Tekstura 

J 

a) 

b) 

c) 

dla kostek z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien 
opisać rodzaj tekstury, tekstura lub zabarwienie kostki powinny być po-
równane z próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 
ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowa-
ne nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 

3.3 
Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały ele-
ment) 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
- na podsypkę pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
PN-EN 13242, cementu portlandzkiego CEM I÷III 32,5 N/R  wg PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008, 
- do wypełniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242.  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na 
podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 
50 kg, można przechowywać do:   
-  10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,   
- terminu trwałości, podanego przez producenta,  
- w pomieszczeniach o szczelnym dachu  i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3szt. palet. Cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w ma-
gazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  
        Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej STWiORB oraz 
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    
        Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach.  Do przycinania kostek 
można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki  z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych STWiORB, lub innym dokumen-
tom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projek-
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tu/Inspektora nadzoru. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki lub dowozić gotową 
mieszankę z węzła stacjonarnego  

 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na 
środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do załadunku i rozładunku.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem.  

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób 
nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być 
przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, 
oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu.  

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej STWiORB.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
    Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 5.  

5.2. Podłoże i koryto  
     Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujem-
nymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofi-
lowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odrębnych STWiORB D-04.01.01    
     Podłoże i koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  

5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB. Podstawowe czynności przy wykonywaniu 
nawierzchni z kostki betonowej obejmują : 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem,  
- wypełnienie piaskiem spoin,  
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.4. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją pro-
jektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STWiORB.D-04.04.02  

5.5. Obramowanie nawierzchni   
    Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować elementy zgodne z dokumentacją projektową odpowiada-
jące wymaganiom ujętym w odpowiednich STWiORB D-08.03.01 . Krawężniki i/lub obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem 
do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szero-
kości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i/lub obrzeży.  

5.6. Podsypka  
    Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,  i wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie 
było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powin-
no wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin pia-
skiem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
        Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg p. 2.2. oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 1 – 
podpunkty a i e) powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz STWiORB. Przed rozpoczęciem układania kostek - Wykonawca 
przedłoży odpowiednie propozycje sposobu układania kostki do zaakceptowania Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
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nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

5.7.2. Warunki atmosferyczne  
     Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym 
jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.).  

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  
       Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca 
się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzch-
niach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z 
palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyra-
biają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 
3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia 
przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymia-
rach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifier-
kami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowie-
niem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek  
     Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki  płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni 
nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone   należy wymienić na kostki całe.  
5.7.5. Spoiny  
      Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania pro-
stopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po 
ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania p. 2.3.  Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu 
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
      Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie 
niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
-  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2,  
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i materiałów prefabrykowanych,  
- przeprowadzić ew. badania właściwości piasku, cementu, wody itp. określone w normach dla materiałów, które budzą wątpliwości 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje  tablica 2. 

  Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne  

1 Sprawdzenie podłoża / podbudowy Wg odpowiednich STWiORB  

2 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg odpowiednich STWiORB  
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3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 2 pktach na działkę: 
grubości, spadków i cech konstrukcyjnych  
w porównaniu z dokumentacją i STWiORB 

Wg p. 5.6.  odchyłki od projek-
towanej grubości do2cm 

4 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki 
4.1 zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

4.2 położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 
Na każdym zjeździe we wszystkich punk-
tach charakterystycznych, ale nie mniej niż 
2 pomiary na działkę roboczą 

Przesunięcie od osi projektowa-
nej do 2cm 

4.3 rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Na zjeździe w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych, ale 
nie mniej niż 2 pomiary na  działkę roboczą. 

Odchylenia: +1cm, 2cm 

4.4 
równość w profilu podłużnym łatą czterometro-
wą) Nierówności do 8mm 

4.5 

równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8mm 

4.6 spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Odchyłki dopuszczalne do 0,3% 

4.7 szerokość nawierzchni   Odchyłki dopuszczalne do 5cm 

4.8 szerokość i głębokość wypełnienia spoin W 2 punktach charakterystycznych na 
działce roboczej 

Wg p. 5.7.5. 

4.9 sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  w tablicy 3.  
 Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawęż-
ników, obrzeży  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin  

2 Badanie położenia osi nawierzchni  w planie  
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi zjazdu i w punktach charakterystycz-
nych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 4.2)  

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna  i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość  

We wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 4.3 do 4.7)  

4 
Rozmieszczenie i szerokość spoin w nawierzchni, pomię-
dzy krawężnikami, obrzeżami, ew. ściekami oraz wypeł-
nienie spoin  

Wg p. 5.5. oraz 5.7.5.   

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   p. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
      Jednostką obmiarową jest m2

 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.  
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są 
ustalone w odrębnych STWiORB.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
      Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB generalnie podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających z niezachowania 
wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru  w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń. 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnię. Ze względów technologicz-
nych, za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru dopuszcza się odbiór nawierzchni z kostki bez odbioru podsypki na 
podstawie odbioru podbudowy i docelowej nawierzchni.  
Pozostałe roboty towarzyszące wykonaniu nawierzchni (podbudowa, obramowanie itp.) powinny być wykonane i odebrane wg od-
rębnych STWiORB.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
- zakup i transport niezbędnych materiałów,  
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,   
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin w nawierzchni,  
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wskazanych w niniejszej STWiORB oraz normatywach w 
niej powołanych, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową.   
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie 
itp.), które są ujęte w innych pozycjach przedmiarowych i kosztorysowych, a zakres jest określony w odrębnych STWiORB.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budow-
nictwie drogowym .  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
BN-68/8931-04  Pomiar równości nawierzchni planografem lub łatą.  
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
 Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym zestawieniu nie wskazano roczników wy-
dań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich 
uaktualnień, dodatków itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).  

 

10.2. Inne dokumenty   
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz z późniejszymi zmianami.  
3. Pismo okólne z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nr GDDKiA–DT–WM-zk-520/10/10 z dnia 06 września 
2010 w sprawie zwiększenia wymagań dotyczących dopuszczalnej nasiąkliwości elementów.  
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                                                           D – 05.02.01  
               Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót Budowlanych  (zwanej  dalej  Specyfikacją  Tech-
niczną  –  ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  kruszywa  łama-
nego stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu pn . „Przebudowa  ul. Nowej  w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie 
budowy chodnika” 
1.2. Zakres stosowania  
  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych  z  wykonaniem  nawierzchni pobocza  
z  kruszywa  łamanego  0/31,5  stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  –  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  
polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje materiałów  
  Materiałem  do  wykonania  nawierzchni  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  
mechanicznie  powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.    
  Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez  domieszek  
gliny.  
2.2.. Woda  
  Należy stosować wodę wg PN-B-32250.  
3. SPRZĘT  
  Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  nawierzchni  z  kruszyw  stabilizowanych  
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-  mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposaŜonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.  
Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności  
optymalnej,  
-  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
-  walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W miejscach  trudno  dostępnych  powinny  
być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki mechanicznie lub małe walce wibracyjne.  
  
4. TRANSPORT  
  Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  
norm przedmiotowych.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża  
  Nawierzchnia  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  
D15 
d 85  ≤  5    (1)  
w którym:  
D 15  - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziarn  warstwy  podbudowy  lub warstwy odsączającej, w milime-
trach,  
d 85   - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziarn  gruntu  podłoża,  w milimetrach.  
  Jeżeli  warunek  (1)  nie  może  być  spełniony,  należy  na  podłożu  ułożyć  warstwę  
odcinającą  lub  odpowiednio  dobraną  geowłókninę.  Ochronne  właściwości  geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku:     
d50 
O90  ≤  1,2    (2)  
w którym:  
d 50   - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  50  %  ziarn  gruntu  podłoża,  w milimetrach,  
O 90  - umowna  średnica  porów  geowłókniny  odpowiadająca  wymiarom  frakcji  gruntu  
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0 90  powinna  
być podawana przez producenta geowłókniny.  
  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej  
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przygotowane.  
  Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi  
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub  
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.  
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
  Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  
takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  
Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  
Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeśeli 
warstwa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowa-
niem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.   
Należy  wykonać  zamulenie  górnej  warstwy  nawierzchni  -  rozsypać  cienką  warstwę  
miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę kruszywa, wytworzoną papkę szczotkami z pia-
sawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb 
warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie 
jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.  
  Jeśli  nie  wykonuje  się  zamulenia  nawierzchni,  to  do  klinowania  kruszywa  grubego  
należy dodawać również miał.  
Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.  
  Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z  PN-B-04481 (metoda II).  
 Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości,  mieszanka  powinna  być  zwil-
żona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
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  Inżynierowi  w  celu akceptacji  materiałów.   
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Uziarnienie mieszanki  
  Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami. 
Próbki  należy  pobierać  w  sposób  losowy,  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inzynierowi.  
6.2.3. Wilgotność mieszanki   
  Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
  Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  
6.2.4. Zagęszczenie nawierzchni  
  Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego  
wskaźnika zagęszczenia.  
  Zagęszczenie nawierzchni należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku,  
gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemozliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciązeń płytowych, 
 wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż dwie próbki, lub według zaleceń Inżyniera.  
  Zagęszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe,  
gdy stosunek wtórnego modułu E 2  do pierwotnego modułu odkształcenia E 1  jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy kon-
strukcyjnej nawierzchni.       
6.2.5. Właściwości kruszywa  
  Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości.  
  Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w  
obecności Inżyniera.  
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchnia  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
6.3.1. Szerokość nawierzchni   
  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość nawierzchni   
  Nierówności  podłużne  nawierzchni  należy  mierzyć  4-metrową  łatą,  zgodnie  
 z  BN-68/8931-04.   
  Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.   
  Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 10 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni   
  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z  
tolerancją ± 0,5 %.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni   
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  Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi  
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
6.3.6. Grubość nawierzchni  
  Grubość  nawierzchni  nie  może  się  różnić  od grubości  projektowanej  o więcej  
 niż  ± 10%.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni   
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni   
  Wszystkie  powierzchnie  nawierzchni,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  
określonych  w  punkcie  6.4  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do głębokości  co  najmniej  10  cm,  
wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
6.4.2. Niewłaściwa grubość nawierzchni   
  Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  
wykona naprawę nawierzchni. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie  warstwy  na  odpowiednią  
głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone.  
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  
ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy,  według  wyżej  podanych  zasad,  na  koszt Wykonawcy.  
6.4.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni   
  Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona  
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
7. OBMIAR ROBÓT  
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami  
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki  
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:  
−  zakup i transport materiału na plac budowy,  
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  oznakowanie robót,  
−  dostarczenie i rozładunek materiałów na miejsce wbudowania,  
−  rozłożenie kruszywa,  
−  zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,  
−  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji  
technicznej.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
  1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
  2.  PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  
zanieczyszczeń obcych  
  3.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
  4.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn   
  5.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
  6.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
  7.  PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  
metodą bezpośrednią  
  8.  PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  
zanieczyszczeń organicznych  
  9.  PN-B-06714-28  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  
metodą bromową  
10.  PN-B-06714-37  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu  
krzemianowego  
11.  PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego  
12.  PN-B-06714-42  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  
Los Angeles  
13.  PN-B-06731  żużel  wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.  
Badania techniczne  
14.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  
drogowych. świr i mieszanka  
15.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16.  PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  
drogowych. Piasek  
17.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
zgodności  
18.  PN-B-23006  Kruszywo do betonu lekkiego  
19.  PN-B-30020  Wapno  
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20.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21.  PN-S-06102  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  
mechanicznie  
22.  PN-S-96035  Popioły lotne  
23.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
24.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
25.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą  
26.  BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i  
łatą  
27.  BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  ugięciomierzem  
belkowym  
28.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
  29.  Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM  -  
Warszawa 1997.  
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VII. ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01 
Krawężniki betonowe 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
    Przedmiotem niniejszego STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót dotyczących ustawienia krawężników  
w ramach projektu pn.:  „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  
   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia 
krawężników o wymiarach 15x30cm  i 15x22 z betonu min. C25/30 (B30) i nasiąkliwości <5%, na ławie z oporem z betonu klasy 
C12/15gr. 15cm,  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 
poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  

- celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,   
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,   
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczy-
wisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek  
1.4.3. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” p. 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 i/lub STWiORB.  
2.2.2. Stosowane materiały  
Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie:  

- krawężniki betonowe,   
- piasek do zapraw,   
- cement do zapraw,   
- materiały do wykonania ław betonowych pod krawężniki:  

- beton C12/15 
- woda,  
- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy;  
- ew. domieszki betonowe,  

- bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych ławy oraz krawężnika na szczelinami dylatacyjnymi ławy),  
- materiały do pielęgnacji ławy z betonu. 

2.2.3. Krawężniki betonowe  
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników  
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  
- krawężnik może być produkowany:  
 z jednego rodzaju betonu,  
 z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej powierzchni deklarowa-
nej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm);  
- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez produ-
centa,  
- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu wymiarów nominalnych 
krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,  
- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,  
- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie,  
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników  
  Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340:2004 w sposób przedstawiony w tablicy 1. Kra-
wężniki betonowe należy wykonać z betonu klasy C25/30 (B30) o właściwościach podanych w p. 2.2.5.   
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warun-
kach mrozu.  

Lp. Cechy Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 
Wartości dopuszczalnych odchyłek od 

wymiarów nominalnych, z dokładnością do 
milimetra 

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości, dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

 
 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 
1,5 kg/m2 

2.2 
Wytrzymałość na zginanie (Klasa wytrzy-

małości ustalona w dokumentacji projek-
towej lub przez Inżyniera) 

Klasa wytrzymałości 3 
Charakterystyczna wytrzy-

małość 6,0 MPa 
Każdy pojedynczy wynik > 4,8 

MPa 

2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
p. 2.2. oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie 

Odporność przy pomiarze na tarczy 

Klasa odporności 
Szerokiej ściernej, wg zał.G 

normy – badanie podstawowe 
Böhmego, wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

a)  jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana   – zadawalająca odporność,  
b)  jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – 
należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia), 
c)  trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach użytkowania 
krawężnika jest  zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające inten-
sywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd 
- powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
- nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych, 
- ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura 

a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien określić rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez producenta, za-
twierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właści-
wości surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie 

a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwo-
ści surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 2.2.3.3. Składowanie krawężników  
   Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, kształ-
tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 
5cm, długości min. 5cm większej od szerokości krawężnika.  
2.2.4. Materiały do zapraw  
   Piasek  do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242.  
Należy użyć cementu portlandzkiego wg p. 2.2.5.5. spełniającego wymagania PN-EN 197-1.  
Przechowywanie cementu – wg p. 2.2.5.5.   
Woda powinna odpowiadać ujętym w p. 2.2.5.6.   
Składowanie kruszywa – wg p. 2.2.5.4.  
 Domieszki do betonu – wg p. 2.2.5.7.   
2.2.5. Beton do wykonania krawężników oraz ław pod krawężniki  
  Do wykonania krawężników należy stosować beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spełniający wymagania z tab. 2.  
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Tablica 2. Wymagania dla betonu do krawężników.  

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu 

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3 

2 Przepuszczalność wody przez beton odpowiadająca przy-
najmniej stopniowi wodoprzepuszczalności: 

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń PN-B 
6250:1988*) 

PN-B 6250:1988* 

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988* 

4 
Odporność na działanie mrozu, nie mniejszą niż dla stopnia 

mrozoodporności: 
F150 (klasyfikacja wg oznaczeń PN-B 

6250:1988*) 
PN-B 6250:1988* 

5 Klasa ekspozycji 

5.1 
Agresywne oddziaływanie zamrażania / rozmrażania ze 

środkami odladzającymi 
XF3 wg PN-EN 206-1 - 

*)  `zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym dostosowywano obowiązujące w kraju 
rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących 
dokumentów odniesienia oraz zakresu badań i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta.  

 Dopuszcza się zatwierdzenie krawężników jedynie w oparciu o dokumenty dopuszczające wprowadzenie do obrotu wyrobów 
budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881 oraz deklarację zgodności Producenta z wszystkimi 
wymaganiami określonymi w tablicy 2. W takim przypadku wykonywanie niezależnych (dodatkowych dla przedmiotowego zadania) 
badań określonych w tablicy 2 nie jest wymagane i można je ograniczyć jedynie do przypadków wątpliwych na polecenie Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
    Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie PNEN 206-1:2003 
Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżynie-
ra/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.  
2.2.5.4. Kruszywo do betonu   
  Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu w tablicach 2, 3. 
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu. Kruszywa 
powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jako-
ści. Powinny składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie 
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Producent kruszywa 
powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd do Zakładowej Kontroli Produkcji. Składowanie kruszy-
wa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw.  
2.2.5.5. Cement   
  Do wykonania betonu powinien być stosowany cement:  

- CEM I - portlandzki,  
- CEM II – krzemionkowy, pucolanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu portlandzkiego: żużlowego, 

popiołowego i żużlowo-popiołowego),  
-  CEM III – hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie zapewniającym utrzymanie 

temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki, poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania 
przez warstwę wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni).  
Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 1971. Dopuszcza się, w razie potrzeby, 
zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości (32,5 R).  
Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement) należy dobrać z uwzględnieniem klasy 
ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien 
przedstawić wyniki badań kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc.  
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement w workach, co najmniej trzywarstwo-
wych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:   
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,   
 - terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czys-
tych.   
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych).  
2.2.5.6. Woda  
  Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących 
żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda powinna 
być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki beto-
nowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c.  
2.2.5.7. Domieszki od betonu    
  Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, STWiORB lub wskazania 
Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zale-
ceniami PN-EN 206-1.  Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2.  
2.2.6. Masa zalewowa   
  Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do stoso-
wania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwiązania 
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Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Inżynierowi.   
2.2.7. Materiały do pielęgnacji ławy z betonu  
  Do pielęgnacji świeżo wykonanej ławy z betonu cementowego należy stosować:  
- preparaty powłokowe,  
- folie z tworzyw sztucznych  
Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub warstwą włókniny o grubości, przy 
obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Oprócz jednostek transportowych oraz pojazdów do rozładunku, Wykonawca realizujący roboty w ramach niniejszej STWiORB 
powinien dysponować następującym sprzętem:  
 - betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 - wibratory płytowych,  
 - ubijaki ręcznych lub mechanicznych,  i in. sprzęt drobny do realizacji wszelkich robót w ramach niniejszej STWiORB. 

  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p. 4.  
4.2. Transport krawężników  
      Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.3. Transport pozostałych materiałów  
       Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne – przed rozpyleniem.  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement w workach może być przewożony 
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. 
Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmecha-
nizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.  
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpie-
czających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2. Zasady wykonania robót  
  Konstrukcja i sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. Zakres wykonywanych robót 
obejmuje:  

- roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWiORB,   
- wykonanie ławy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWiORB,   
- ustawienie krawężników, wg p. 5.2.3. niniejszej STWiORB,  
- wypełnienie spoin krawężników, wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB, 
- roboty wykończeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiORB.  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  
  Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i/lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru;  

- ustalić lokalizację robót,   
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  
- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,  
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,  
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.  

5.2.2. Wykonanie ławy  
5.2.2.1. Koryto pod ławę  
  W celu wykonania koryta, Wykonawca w razie konieczności – ma obowiązek wykonanie rowka pod ławę jako wykop wąskoprze-
strzenny o szerokości i głębokości zgodnej z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu oraz konstruk-
cji szalunku.  
Koryto należy zagęszczać do momentu uzyskania (w zależności od przyjętej, w uzgodnieniu z Inżynierem/Kierownikiem projek-
tu/Inspektorem nadzoru – metody badawczej):  
- wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,97, według PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 i PN-EN 1997-2:2009/AC:2010,  
- wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00 wg załącznika B 
PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla 
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ulepszonego podłoża nawierzchni), 
 -  parametrów, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną (średnicy 300m), 
wg ZTVE-StB 94.  
5.2.2.2. Ława betonowa  
  Ławę betonową wraz z oporem należy wykonać szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5. niniejszej STWiORB. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-B06265:2004, przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. Kształt i wymiary ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Bezpośrednio po wykonaniu ławy  należy 
świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni materiałami wg p. 2.2.7. Należy to wyko-
nać przed upływem 90 minut od chwili zakończenia zagęszczania. W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku 
lub grubej włókniny należy utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy temperatura 
powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy (niż 
określone w niniejszej STWiORB) wymaga zgody Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne na głębokość 1/3 wysokości ławy (w odstępach maksymal-
nie co 20m). Szczeliny należy wypełniać bitumiczną masą zalewową na gorąco, zgodnie z zaleceniami producenta.  
5.2.3. Ustawienie krawężników  
5.2.3.3. Zasady ustawiania krawężników  
  Po demontażu deskowania ławy i wykonaniu szczelin dylatacyjnych - należy przystąpić do ustawiania krawężników.  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Niwe-
leta krawężnika powinna być zgodna z przebiegiem wysokościowym krawędzi jezdni (z uwzględnieniem powyżej opisanego światła, 
części rysunkowej dokumentacji projektowej oraz zasad określonych dla lokalnych obniżeń, np. na zjazdach). Zewnętrzna ściana 
krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym, starannie ubitym.  
5.2.3.4. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Krawężniki betonowe ustawia się na świeżo wykonanej ławie betonowej . Na łukach w planie o promieniu R ≤ 10 m należy usta-
wiać krawężniki łukowe o promieniu najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżyniera może do-
puścić zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R ≤ 
5m nie dopuszcza się używania krawężników prostych. Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inży-
niera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż 
zatwierdzona.  
5.2.4. Wypełnianie spoin krawężników  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoiny można wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygo-
towaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny po wypełnieniu zaprawą 
cementowo-piaskową należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.  
Dopuszcza się rezygnację z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemną zgodą Inżyniera/Kierownika pro-
jektu/Inspektora nadzoru. Taka zmiana wymaga układania krawężników „na styk”, bez przerw i szczelin. Nie dopuszczalne jest 
stosowanie założenia, że krawężniki będą układane będę bez spoin, a miejscach lokalnych rozsunięć (np. na wyokrągleniach) – 
szczeliny potraktowane będą jak spoiny. Należy realizować roboty konsekwentnie. Układanie krawężników bez spoin wymaga o 
wiele większej precyzji wykonywania robót i znacznie większej ilość cięć prefabrykatów (szczególnie w miejscach wyłukowań), lecz 
jest wskazana z punktu widzenia utrzymania. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy (co 
20m, na odcinkach krótszych niż 20m – min. 1 szczelina).  
5.2.5. Roboty wykończeniowe  
 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,   
 - roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2,  
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWiORB i ustale-
niami PN-EN 1340. Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w p. 2.   
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z p. 5.2.2.1.   
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6.3.2. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają:  
6.3.2.1. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej powierzchni ławy 
powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  +/-1 cm na  100 mb ławy.  
6.3.2.2. Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy (min. 2 spraw-
dzenia dla krótszych odcinków). Tolerancje wymiarów wynoszą:  
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej,   
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej.  
6.3.2.3. Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
6.3.2.4. Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 
przekraczać  +/-2 cm każde 100 m wykonanej ławy.  
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  +/-1 cm na każde 100 m ustawione-
go krawężnika,  

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,   

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów; spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową dla krawężnika jest metr (m). 

                                         
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika projek-
tu/Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i 
staraniem Wykonawcy.   
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających z niezachowania 
niektórych zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń.  
8.2. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu  
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 - wykonanie koryta pod ławę,   
 - wykonanie ławy,  
-  wykonanie podsypki.  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p. 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót,   
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów,   
- zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów,  

- dostarczenie i przygotowanie sprzętu,  
- ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z załadunkiem, transportem oraz utylizacją 

gruntu,  
- wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej,   
- wykonanie ław betonowych; 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych ławy z zalaniem masą zalewową,   
- właściwe wysokościowe ustawienie krawężników, z uwzględnieniem niezbędnego ich docinania na łukach,  
- wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin masą zalewową (nad szczelinami dylatacyjnymi ławy) między krawężnikami, według 

wymagań dokumentacji projektowej oraz niniejszej, STWiORB,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą 
STWIORB, zgodnie z dokumentacją projektową.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 1340  Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.  
PN-EN 13242        Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach   budowlanych i 
budownictwie drogowym.  
PN-EN 206-1          Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1          Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.    
PN-EN 12390-3       Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.  
PN-EN 12620   Kruszywa do betonu.  
PN-EN 197-1          Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 934-2      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność oznako-
wania i etykietowanie.  
PN-EN 1008     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności   wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne  
 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
BN-88/6731-08        Cement. Transport i przechowywanie.   
    Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym zestawieniu nie wskazano roczników 
wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszyst-
kich uaktualnień, dodatków np. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).  
10.2. Inne dokumenty  
1. ZTVE-StB 94 – Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę Dróg.  
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz z późniejszymi zmianami. 
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D-08.03.01 
  Obrzeża betonowe 
 

1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
   Przedmiotem niniejszego STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z ustawieniem obrzeży 8/30cm 
 w ramach projektu pn. „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2 Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia 
obrzeży  o wymiarach 8x30cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10 cm, 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub innych materia-
łów.  
1.4.2. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne 
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3. Koryto chodnika- element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika. 
1.4.4. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczy-
wisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek  
1.4.5. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 2.  
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340  
- żwir lub piasek do wykonania ław 
- cement wg PN-EN 197-1 
- piasek do zapraw wg PN-EN 12620 , 
2.2.1. Betonowe obrzeża chodnikowe  
2.2.1.1.Wymagania ogólne dla obrzeży 
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 1340 :  
1. Odporność na zarażanie/rozmrażanie – klasa 3 (D) 
2. Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – klasa 2 (T)  
3. Nasiąkliwość – klasa 2 (B) 
4. Odporność na ścieranie – klasa 3 (H) 
5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie – minimalna wartość deklarowana 
2.2.1.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne dotyczące wymiarów  

 Tab.1 Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, cm 

l b h r 

8/30/100 100 8 30 3 

 

  Tab.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm (Gatunek 1) 

l ±8 

b, h ±3 

2.2.1.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów po-
winny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać war-
tości podanych w tablicy 3. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

(gatunek 1) 

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

naroży 
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
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liczba, max 2 
długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max 6 

2.2.1.4.Składowanie obrzeży 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatun-
ków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co naj-
mniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża lub na paletach transportowych. 
2.2.2.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206+A1:2016-12. 
2.2.3.Materiały na ławę i do zaprawy 
 kruszywo drobne (piasek) spełniający wymagania PN-EN 12620 , 
 mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 (zaprawa) dla wypełnienia szczelin z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa 
drobnego (piasku naturalnego) spełniającego wymagania PN-EN 13139 , 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Oprócz jednostek transportowych oraz pojazdów do rozładunku, Wykonawca realizujący roboty w ramach niniejszej STWiORB 
powinien dysponować następującym sprzętem:  
 - betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 - wibratory płytowych,  
 -  sprzęt drobny do realizacji wszelkich robót w ramach niniejszej STWiORB.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
        Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p. 4.  
4.2.Transport obrzeży  
        Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości mini-
mum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszko-
dzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. 
Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowią-
zującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W 
przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać 
co najmniej: 
a) oznaczenie(określenie) wyrobu, 
b) znak wytwórni, 
c) datę produkcji. 
 4.3.Transport pozostałych materiałów  
       Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne – przed rozpyleniem.  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement w workach może być przewożony 
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. 
Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmecha-
nizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.  
5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Koryto 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999 . Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is > 1,00. 
5.2. Ława 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2014  o grubości warstwy 10cm po zagęsz-
czeniu. Beton rozścielić bezpośrednio w wykopie i zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. 
5.3.Ustawienie obrzeży 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji projekto-
wej. Światło obrzeży (odległość górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) powinno wynosić 3cm. Zewnętrzna ściana 
obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 5mm. Spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
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naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z 
pkt.2 niniejszej STWiORB. Sprawdzeniu podlega : 
6.2.1.Obrzeża: 
(a) wygląd zewnętrzny, 
(b) kształt i wymiary, 
(c) Aprobaty Techniczne lub Deklarację Zgodności 
(d) komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych przed przy-
stąpieniem do robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy prze-
prowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalo-
wego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładno-
ścią do 1mm. 
6.2.2. Materiały do wypełnienia spoin: 
a)  piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 ), pozostałe wymagania wg norm PN-EN 12620 i PN-EN 13139 i norm z nimi związanymi 
b) właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymogami odpowiednich norm. 
6.3. Kontrola ułożenia obrzeży 
Należy sprawdzić: 
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ±1 cm 
b) światło obrzeży od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchyłki ±lcm na każde 100 mb, 
c) usytuowanie w planie - co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 mb, 
d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 4m - minimum w dwóch punktach na każde 100 mb - nie może przekraczać 1cm
  7.OBMIAR ROBÓT   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budo-
wy, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułożonych obrzeży. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozy-
tywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań kontrolnych.  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- wykonanie ławy z betonu C12/15,  
- ustawienie obrzeży, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego zagęszczeniem (ubiciem), 
- wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą STWiORB. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

      1.    PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

1. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
2. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

4. BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie 

5. PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

6. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego 
lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

7. PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -Metoda przesie-
wania 
9.     PN-EN 1340  - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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D-08.05.03.A 

Ścieki uliczne  z kostki brukowej betonowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe wykonaniai odbioru robót związanych 
 z wykonaniem ścieków ulicznych z kostki betonowej 16x16cmw ramach budowy pn.:  „Przebudowa  ul. Nowej w Szewcach, gm. 
Wisznia Mała w zakresie budowy chodnika” 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem ścieków przykrawężnikowych 
z betonowej kostki brukowej 16x16x16cm w dwóch  rzędach na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Ścieki ustawiane 
będą na ławie betonowej przygotowanej pod krawężniki. Lokalizacja zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z podanymi w  SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę 
z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (kostki 
betonowej, piasku, cementu) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. Preferowane są wyroby (kostka)i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej, prostokątnej o wymiarach 16x16cm. Kolor kostki szary. 
2.3. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Norma 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest zgodność z normą 
PN-EN 1338. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i 
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.  
Maksymalne wklęśnięcia i wypukłości wynoszą: 
- przy długości pomiarowej 300 mm maks. wypukłość 1,5 mm, wklęsłość 1,0 mm; 
- przy długości pomiarowej 400 mm maks. wypukłość 2,0 mm, wklęsłość 1,5 mm; 
Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynoszą: 
 na długości     2 mm, 
 na szerokości    2 mm, 
 na grubości     3 mm. 
 
2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
  
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: 

a) wytrzymałość charakterystyczna [MPa] 
b) pojedynczej kostki [MPa] 
c) obciążenie niszczące pojedynczej kostki [N/mm] 

 
≥3,6 
≥2,9 
≥250 

2 Nasiąkliwość wodą, wartość średnia nie większa niż [%] ≤6 
3 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających, po 28 

cyklach –ubytek masy [kg/m2]: 
a) wartość średnia 
b) pojedynczy wynik 

 
 
≤1 
≤1,5 

4 Ścieralność badana metodą szerokiej tarczy ściernej [mm] ≤20 
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2.4. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5 N”. Zaleca się stosowa-
nie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wyma-
ganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorga-
niczne. 

Wymaganie techniczne dla kostki betonowej podano w SST D.08.02.02. 

2.5. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
 dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 

1 spełniającego wymagania PN-EN 12620, wody „odmiany 1” według PN-B-32250 
 dla wypełnienia szczelin: zaprawa cementowa: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy „32,5” według 

PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-EN 13139, wody „odmiany 1” według PN-EN 
1008.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwod-

nionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Kruszywo należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go zanieczyszcze-

niem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 
Masę zalewową przechowywać w oryginalnych opakowaniach. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3. 

3.1. Sprzęt do wykonania ścieku 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

a) betoniarek do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
b) wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.1. Przewóz materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości mini-

mum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodze-
niem. Należy je układać na podkładach 
i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transpor-
towe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. 
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

 oznaczenie (określenie) wyrobu, 
 znak wytwórni, 
 datę produkcji. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. Zasady transportu cementu według BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Ława betonowa 

Ławę betonową wykonana dla krawężników. 
5.2. Wykonanie podsypki 

Na przygotowanej ławie wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości po zagęszczeniu zgodnej z Dokumentacją Pro-
jektową dostosowanej do wymaganych rzędnych ścieków. Podsypkę wyprofilować i zagęścić ubijakiem ręcznym lub mechanicznym. 
5.3. Ułożenie ścieku z kostki betonowej 

Ściek należy ułożyć na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Kostkę należy układać ręcznie przy 
użyciu narzędzi brukarskich.  

Ściek z kostki grubości 16cm układany przy krawężnikach w przekroju składa z  dwóch rzędów kostki. 
Spadek podłużny ścieku powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia układanej na 

płask kostki była równa. Szerokość spoin powinna wynosi 2-7mm. Po ułożeniu kostki spoiny należy wypełnić zaprawą cementową. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń. 

Należy zwrócić uwagę na wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej szerokości ścieku z kostki betonowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie 

z punktem 2.1.niniejszej SST. 
6.2. Sprawdzenie wykonania ścieku 

Przy wykonywaniu ścieku badaniu podlegają: 
a) wykonana ława betonowa – zgodnie z SST D.08.01.01 
b) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o 1cm na każde 100m wykonanego ścieku, 
c) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m długości, która może 

wykazywać prześwit nie większy niż 0,8cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą 4m, 
d) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym 

wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
e) grubość podsypki, sprawdzana co 100m, która może się różnić od grubości projektowanej 

o 1cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru wykonanych jest 1 m (metr) wykonanego ścieku z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa uwzględnia: 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
 roboty pomiarowe, 
 przygotowanie podłoża, 
 przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3cm, 
 przygotowanie zaprawy cementowej 
 ułożenie ścieku z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
3. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
4. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 
6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. PN-B-06250 Beton zwykły. 

 
 
 
 
 
 

 


