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1 D - M - 00.00.00 Wymagania Ogólne 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót drogowych. 

1.1.2 Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej stosowanej, 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji drogowych. 

1.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna  

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

i pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

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. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 
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Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

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 spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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 urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie  

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.1.5 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, ST i 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Przebudowa drogi „pod ruchem” 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w czasie prowadzenia robót, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca podczas prowadzenia robót 

musi zapewnić wszystkim uczestnikom ruchu możliwość włączenia się w drogę poprzez wykonanie zjazdów 

tymczasowych lub docelowych. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zgłosi pisemnie do Inżyniera/Kierownika projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

 Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób mieszkających przy drodze, 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: 

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

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 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. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inżyniera/Kierownika o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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 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. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 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 przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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 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 ST w czasie realizacji robót. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą 

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

1.2.3 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 i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

 

 

 

1.3 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 
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ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń 

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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 ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 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 niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.4 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, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, 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. Środki 

transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.5 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 ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

1.6.1 Program zapewnienia jakości  
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Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

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

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 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. 

1.6.3 Pobieranie próbek 
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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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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 na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 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. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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/Kierownika projektu, 

 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.7 ODBIÓR ROBÓT 

1.7.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.7.2 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 Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 

projektu. 

1.7.4 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite 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. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (do odbioru 

ostatecznego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 



 

Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik 

ul. Klimontowska 15b  04-672 Warszawa 

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83 

 

str. 18 z 85 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

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: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 

d) dzienniki budowy , 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, 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 Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.7.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

1.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

b) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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2 D - 01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 

2.1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 

położenia obiektów inżynierskich. 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych punktów 

wysokościowych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 przeniesienie istniejacych punktów osnowy. 

2.1.3 Określenia podstawowe 

Punkty główne – zastabilizowanie punktów w sposób trwały, od których można dokonywać pomiarów 

wysokościowych. 

 

2.2 MATERIAŁY 

2.2.1 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 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 

0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

2.3 SPRZĘT 

2.3.1 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. 

 

2.4 TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu.. 

Punkty pomiarowe powinny być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

2.5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 200 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a 

także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie powinna wynosić 100 m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

2.5.3 Odtworzenie punktów wysokościowych 

Tyczenie punktów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych punktów trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 

nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia rzędnych w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 1.2.1. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

2.5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1m oraz wykopów głębszych niż 1m. 

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 

z dokumentacją projektową. 

 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1 Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 1.5.3. 

 

2.7 ODBIÓR ROBÓT 

2.7.1 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. 

 

2.8 ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC 

2.8.1 Roboty polegające na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych  

Zakres prac wchodzących w odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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3 D - 01.02.01a Wycinka zadrzewienia, drzew i krzewów 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem zadrzewienia, drzew i krzewów. 

3.1.2 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

usunięciem drzew i krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

Wycinka zadrzewień, drzew i krzewów przydrożnych obejmuje następujące prace: 

a) w przypadku drzew: 

 mechaniczne ścinanie drzew,  

 karczowanie pni,  

 wywożenie drągowiny, gałęzi, karpiny na składowisko 

 opłata za składowisko. 

b) w przypadku krzewów i podszyć: 

 mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć 

 wywożenie gałęzi, karpiny na składowisko 

 opłata za składowisko 

c) w przypadku zadrzewień (zagajników): 

 mechaniczne karczowanie zagajników 

 wywożenie drągowiny, gałęzi, karpiny na składowisko 

 opłata za składowisko 

3.1.3 Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 Karpina - drewno pniaków pozostałe po ścięciu drzewa wydobyte wraz z częścią systemu 

korzeniowego. 

 Gałąź - część rośliny posiadającej zdrewniałe pędy drzewo czy krzew. 

 Dłużyce - obrobiona część pnia drzewa długości ponad 9m u iglastych i ponad 6 m u drzew 

liściastych. 

 Karczowanie - usuwanie drzew i krzewów wraz z korzeniami oraz pniaków po ściętych drzewach. 

 

3.2 MATERIAŁY 

3.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

 Materiały stosowane do robót to materiały zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi 

systemu korzeniowego drzew, pnia i korony (deski, maty słomiane zużyte opony), dotyczy to zieleni nie 

wskazanej do wycięcia - narażonej na uszkodzenia w związku z zakresem prowadzonych prac związanych z 

wycinką drzew i krzewów. 

 

3.3 SPRZĘT 

3.3.1 Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera.  

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Roślina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
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3.4 TRANSPORT 

3.4.1 Wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca przystępujący do wycinki drzew i krzewów powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy, 

 przyczepa. 

 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem. 

3.4.2 Transport pni, karpiny i gałęzi 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym w miejsce wskazane przez 

inżyniera. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń. 

 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie przekazanego terenu robót, metody użyte przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodność z ST i 

poleceniami Inżyniera. 

 Przekazywanie terenu pasa drogowego odbywać się będzie ze wskazaniem lokalizacji i terminu robót 

przez Inżyniera, potwierdzonym przez wpis do książki obmiaru.  

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie robót, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

3.5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 

organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 

głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

3.5.3 Usunięcie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 
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- w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 

znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy 

nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad 

powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie 

ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

- w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 

się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Przed przystąpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrożenia powinna być 

wyznaczona w sposób wyraźnie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy tych pracach dobrze zapoznani z 

przebiegiem tej granicy. 

Najbliższa dopuszczalna odległość między stanowiskiem roboczym przy ścince i obalaniu drzew i 

jakimkolwiek innym stanowiskiem nie może być mniejsza niż dwie wysokości ścinanych drzew. 

Odcinek drogi, przy którym prowadzona jest wycinka drzew winien być odpowiednio zabezpieczony 

zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi. 

Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorująca wycinkę w porozumieniu z operatorem piły, 

uwzględniając urządzenia obce przebiegające w strefie wycinki oraz odległość jezdni, drogi itp.  

3.5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 

przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 

odpowiednich przepisów. 

 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 

ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. 

Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 

jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 

Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 

przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 

pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 

układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna 

być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i 

zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

3.5.5 Uprzątnięcie i transport ściętych drzew i gałęzi. 

 Po zakończeniu pracy pilarza można przystąpić do uporządkowania odciętych gałęzi. Załadunek 

lekkich gałęzi na skrzynie ładunkowe lub przyczepy może odbywać się ręcznie. W przypadku konieczności 

przebywania robotnika na skrzyni ładunkowej w celu układania gałęzi silnik pojazdu musi być wyłączony, a 

ponowne jego uruchomienie może nastąpić po zejściu pracownika ze skrzyni ładunkowej. 

 Środek transportu znajdujący się na jezdni musi znajdować się w strefie oznakowanej drogowymi 

znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzątający gałęzie muszą używać 

rękawice ochronne i odzież ostrzegawczą o intensywnej widzialności. 

 Po uprzątnięciu oraz załadunku gałęzi i konarów można przystąpić do załadunku i wywozu grubizny, 

stosując specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego załadunku. W przypadku 



 

 

Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik 

ul. Klimontowska 15b  04-672 Warszawa 

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83 

 

str. 25 z 85 

 

braku takich pojazdów można stosować pojazdy skrzyniowe lub dłużycowe, lecz wtedy do załadunku należy 

używać dźwigów i innych urządzeń ładunkowych gwarantujących bezpieczny załadunek. 

 Przy rozładunku ze skrzyń ładunkowych należy stosować podobną technikę. Zabrania się 

rozładowywać grubiznę poprzez ręczne spychanie ze środków transportowych. 

Wejście pracownika na załadowaną skrzynię ładunkową może nastąpić przy wyłączonym silniku pojazdu i 

tylko w celu zaczepienia lin i haków. Po wykonaniu tych czynności pracownik musi zejść ze skrzyni 

ładunkowej  i wówczas można przystąpić do rozładunku grubizny za pomocą sprzętu. 

 Po zakończeniu prac uprzątania i załadunku na drodze, znaki ostrzegawcze i zastawy drogowe 

należy każdorazowo usunąć z drogi. 

3.5.6 Wycinka drzew i krzewów w obrębie lasów  

 Wycinka w obrębie lasów prywatnych związana jest z wykarczowaniem drzew i krzewów wraz z 

uporządkowaniem terenu po wycince, w odniesieniu do lasów państwowych - wycince i wykarczowaniu 

podlegają drzewa i krzewy poniżej 20 lat wraz z uporządkowaniem terenu (tzw. wycięcie młodników, 

podrostów, podszyć, krzewów, wykarczowanie pni drzew). Do Wykonawcy należy również wykarczowanie 

pni drzew, zasypanie dołów i uprzątnięcie terenu z resztek po wycince. 

 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

3.6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

 1 szt. wykarczowanego pnia 

 1 m2 wykarczowanych krzaków i zagajników. 

 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. nr 193, poz.1104 z późn.zm.) 

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. nr 43, poz. 430) 
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4 D - 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg,  

4.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

4.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 istniejących warstw nawierzchni z kostki, mineralno – bitumicznych, płyt betonowych, 

 podbudowy pod te nawierzchnie, 

 elementów ulic tj. krawężniki, obrzeża, itp. 

 Oznakowania pionowego tj. tarcz znaków i słupków. 

4.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

4.2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

4.3 SPRZĘT 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

4.3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni zjazdów oraz przepustów może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 koparki. 

 

4.4 TRANSPORT 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

4.5 WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

4.5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych, 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 

Inżyniera. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny 

być usunięte z terenu budowy. 
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 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 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 ST D-02.00.00 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 

4.5.3 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

4.5.4 Zakres wykonywanych prac 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 warstw nawierzchni, 

 krawężników, obrzeży i oporników, 

 chodników, 

 ogrodzeń, 

 barier i poręczy, 

 znaków drogowych, 

 przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

4.6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

4.7 OBMIAR ROBÓT 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

4.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy). 

 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

4.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w stD-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

4.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
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a) dla rozbiórki nawierzchni, krawężników: 

 rozebranie nawierzchni, krawężników, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki przepustu, fundamentów, ław, umocnień: 

 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 

 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

 rozebranie elementów przepustu, 

 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.10.1 Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

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

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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5 D - 03.06.01 Regulacja pionowa studni i zaworów 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania I odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek i zaworów. 

5.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

5.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek i zaworów. 

5.1.4 Określenia podstawowe 

Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 

prawidłowej eksploatacji kanału. 

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 

konserwacji i przewietrzania. 

Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 

ulicznego. 

Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 

przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

5.2 MATERIAŁY 

5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

5.2.2 Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się 

do ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 

materiał 

c) rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom. 

 

5.3 SPRZĘT 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

5.3.2 Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej i 

telefonicznej 

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
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 piły tarczowej, 

 młota pneumatycznego, 

 sprężarki powietrza, 

 zagęszczarki wibracyjnej, 

 sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

 

5.4 TRANSPORT 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

5.4.2 Transport materiałów 

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 

określonym w: 

a)  ST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

b) SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 

wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 

 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.5.2 Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 

regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, 

2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 

 ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 

betonowej) – z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 

konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce  składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 

wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

5. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu 

studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy 

określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 

5.5.3 Ułożenie nowej nawierzchni 

Nową nawierzchnię, wokół wyregulowanej studzienki, należy wykonać w sposób zgodny z projektem. 

 

5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

5.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

5.6.3 Badania wykonanych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

- wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 

nawierzchni typu kostkowego, 

- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

5.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

5.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty rozbiórkowe, 

- regulacja studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

 

5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w stD-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- roboty rozbiórkowe, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie naprawy studzienki, 

- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko 
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6 D - 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

6.1.2 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

6.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

6.2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

6.3 SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

6.4 TRANSPORT 

 Zgodnie z wymaganiami ogólnymi robót ziemnych. 

 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

6.5.2 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 20m. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera. 
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6.5.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 

1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

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

  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.6.1 Badania w czasie robót 

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 1 km 

2 Równość podłużna co 50 m  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 1000m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 
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6.6.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

6.6.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.6.4 Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ±0,5%. 

6.6.5 Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.6.6 Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.6.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.. 

6.6.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

6.7 ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

6.8 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

 W zakres wykonywanych robót wchodzą: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 

 

 

6.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania niżej wymienionych dokumentów: 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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7 D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

7.1 Wstęp  

7.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego ST są wymagania wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa. 

7.1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST stanowi część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych. 

Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych". 

7.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 

w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. oraz w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

 D-04.04.02.00 "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

7.2 Materiały 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

00.00.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

7.2.2 Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano 

w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

 D-04.04.02.00 "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", 

7.2.3 Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 

podanymi na rysunku 1, określona według PN-B-06714-15:1991 alternatywnie badać wg normy PN-EN 

933-1:2000 (lub ewentualnie nowszej) za zgodą inżyniera. W takim przypadku należy odnosić się do 

wszystkich norm powołanych w alternatywnym normatywie. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 

1,2 - kruszywo na podbudowę o uziarnieniu 0÷31,5mm 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

7.2.4 Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane  

Badania według Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 
PN-B-06714-15:1991, 

(PN-EN 933-1:2000)* 

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

niż 
5 10 

PN-B-06714-15:1991, 

(PN-EN 933-1:2000)* 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 

PN-B-06714-16:1978, 

(PN-EN 933-4:2008)* 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 
1 1 PN-B-04481:1988 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481:1988, % 

od 30 do 

70 
od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

35 

 

 

30 

50 

 

 

35 

 

PN-B-06714-42,  

(PN-EN 1097-2:2000)* 
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Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane  

Badania według Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
3 5 

PN-B-06714-18,  

(PN-EN 1097-6:2002)* 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

PN-B-06714-19,  

(PN-EN 1367-1:2007)* 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B-06714-28  

(PN-EN 1744-1:2000)* 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa 

%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu Is≥ 1,03 

 

 

60 lub 80** 

120** 

PN-S-06102:1997 

* 

 

Alternatywnie stosować wymienioną normę (lub ewentualnie nowszą) za zgodą Inżyniera. W takim 

przypadku należy odnosić się do wszystkich norm powołanych w alternatywnym normatywie 

** Szczegółowe określenie wymaganego wskaźnika nośności dla poszczególnych podbudów objętych 

niniejszą ST określono w tablicy 4 

 

7.2.5 Woda 

 Należy stosować wodę spełniającą wymagania wg PN-EN 1008:20004. 

7.3 Sprzęt 

7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

7.3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 układarek, 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

7.4 Transport 

7.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

7.4.2 Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych 

7.5 Wykonanie robót 
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7.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

7.5.2 Przygotowanie podłoża 

Podbudowa układana jest na innych warstwach konstrukcyjnych. Parametry i właściwości 

poszczególnych warstw pod podbudową będą spełniać odpowiednie ST związane z tymi warstwami. 

7.5.3 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 mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

7.5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Warstwa podbudowy wykonanej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5mm bezwzględnie 

powinna zostać wykonana układarkami. 

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 15cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inżyniera. 

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 zwilżona określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Zagęszczenie podbudowy w oparciu o metodę obciążeń płytowych (wg PN-S-02205:1998) powinno 

odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

7.5.5 Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót.  

7.6 Kontrola jakości robót 

7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6. 

7.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.  
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7.6.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy w oparciu o metodę 

obiciążeń płytowych wg PN-S-02205:1998 
2 próbki na 1000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

 

Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 

na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

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-06714-17:1977 alternatywnie badać wg normy PN-EN 

1097-5:2008 (lub ewentualnie nowszej) za zgodą inżyniera. W takim przypadku należy odnosić się do 

wszystkich norm powołanych w alternatywnym normatywie.. 

Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg zał. B PN-S-02205:1998 co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m i nie rzadziej 

niż raz na 5000m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 

Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

7.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 

w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary na 

odcinkach krótszych niż 100m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na 

każdym pasie ruchu 

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

odcinkach krótszych niż 100m 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary na 

odcinkach krótszych niż 100m 

5 Rzędne wysokościowe co 100m, jeżeli odcinek jest krótszy niż 100m to należy 

wykonać 2 pomiary 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m, jeżeli odcinek jest krótszy niż 100m to należy 

wykonać 2 pomiary 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m i nie 

rzadziej niż raz na 5000m2 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  

w punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm,-5cm. 

Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

 10mm dla podbudowy zasadniczej, 

 20mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1cm, -2cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  

5cm. 
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Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej   10%, 

 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg zał. B PN-S-02205:1998 , 

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 

mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS   nie 

mniejszy niż 

Maksymalne 

ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

801) 

1202) 

1,0 

1,03 

1,25 

1,10 

1,40 

1,20 

80 

100 

140 

180 

1)  –   dotyczy podbudowy zasadniczej 

2)  –   dotyczy nawierzchni z kruszywa 

 

7.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 

9.6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 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. 

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7.7 Obmiar robót 
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7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

7.8 Odbiór robót 

7.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7.9 Podstawa płatności 

7.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.00 „Podbudowa 

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

7.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w ST: 

 D-04.04.02.00 "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie". 

7.10 Przepisy związane 

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

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

PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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8 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej  

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej cięto-łamanej 
jednostronnie płomieniowanej. 

8.1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

8.1.3 Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonywaniem nawierzchni jezdni, skrzyżowań wyniesionych, chodnika i zjazdów z kostki kamiennej cięto-
łamanej jednostronnie płomieniowanej wys. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3 cm ze spoinami 
wypełnionymi zaprawą cementową. Kolorystyka nawierzchni zostanie uzgodniona z zamawiającym. 

 

8.1.4 Określenia podstawowe 

 

8.1.4.1 Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 

szybkiego ruchu samochodowego. 

8.1.4.2 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 

8.1.4.3 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. 

 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

8.2 MATERIAŁY 

8.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

8.2.2 Kamienna kostka drogowa 

 

8.2.2.1 Klasyfikacja 

 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 

kamiennej wg PN-S-06100 [11]. 

 
Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę cięto-łamaną jednostronnie płomieniowaną 
o wysokości 8 cm. 

 

8.2.2.2 Wymagania 

 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane 

cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 
       

Lp. 
Cechy fizyczne 

i wytrzymałościowe 

Klasa 
Badania 
według 

I * 
m      

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 
160 * 

PN-B-04110 

[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego, 

w centymetrach, nie więcej niż 
0,2 * 

PN-B-04111 

[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie 

(zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej 
niż 

12 * PN-B-04115 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 * PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie 
nie bada 

się 
* PN-B-04102 [2] 

 

 

8.2.2.3 Kształt i wymiary kostki cięto łamanej 

 
Kostka cięto – łamana powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej 
do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej 
jako podstawie. Co najmniej jedna powierzchnia kostki musi być cięta, pozostałe powierzchnie mogą być 
łamane. Powierzchnia cięta musi być płomieniowana w celu uzyskania właściwości antypoślizgowych 
nawierzchni.   

Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1. Kształt kostki cięto-łamanej 
 

 

Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 

kostki regularnej. 

 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm.  

 

8.2.3 Cement 

 
Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 

 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
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8.2.4 Kruszywo 

 
Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 

 

Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, 

 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

 

8.2.5 Woda 

 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

 
Badania wody należy wykonywać: 

 

- w przypadku nowego źródła poboru wody,  
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
 
 

8.3 SPRZĘT 

8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

8.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,  
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
 

8.4 TRANSPORT 

8.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

8.4.2 Transport materiałów 

 

8.4.2.1 Transport kostek kamiennych 

 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.  

 Kostkę cięto – łamaną należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 

powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne 

warstwy.  

Ładowanie ręczne kostek cięto – łamanych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu 

przenośników taśmowych, rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę cięto – łamaną 

należy ustawiać w stosy.  Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.  
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8.5 WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

8.5.2 Obramowanie nawierzchni 

 
Do obramowania nawierzchni kostkowej stosuje się krawężniki betonowe drogowe, według SST 

D-08.01.01 

 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST 

lub wskazaniami Inżyniera. 

 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST 

D08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 

8.5.3 Podsypka 

 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosujemy podsypkę cementowo-piaskowa, 

 

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST 

oraz z PN-S-96026 [12]. 

 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i wynosić 3 cm 

 

Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo -piaskowej powinien wynosić od 0,20 

do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) 

lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

 

8.5.4 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

 

8.5.4.1 Układanie kostki kamiennej cięto-łamanej 

 

Kostka  może być układana: 

 

- w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,  
- w rzędy ukośne, pod kątem 45

o
 do osi drogi, 

- w jodełkę. 
  

Kostkę należy układać w taki sposób, aby jej największy wymiar był wysokością ułożonej nawierzchni. 

Stosować minimalne szczeliny między kostkami zapewniając samoklinowanie się kostki.  

Deseń nawierzchni z kostki cięto – łamanej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Układanie 

kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się 

spoin w kierunku podłużnym.  

 
 

8.5.4.2 Warunki przystąpienia do robót 

 

Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 

mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5
o
C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0

o
C 

lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5
o
C, a w nocy 
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spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie 
cieplnym. 

 

8.5.4.3 Ubijanie kostki 

 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia  

spoin. 

 

Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

należy ubijać dwukrotnie.  

 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 

wymaganej niwelety.  

 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 

poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. 

Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.  

 

8.5.4.4 Wypełnienie spoin 

Należy zastosować zaprawę cementową  

  
- spoiny przed wypełnieniem zaprawą cementową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 6 cm,  
- zaprawa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
 

8.5.5 Pielęgnacja nawierzchni 

 
 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione zaprawą cementową, może być oddana 

do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

 

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

8.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100  

[8]. 

 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, 

podanych w tablicach 2, 3, 4. 

 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju 

klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

 

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z 

kostek drogowych w liczbie: 

 
- do badania zwykłego: 40 sztuk,  
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.  
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Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

 

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 

sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 

 

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą 

partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. W badaniu pełnym, partię kostki poddaną 

sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 

wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 

całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

 

8.6.3 Badania w czasie robót 

 

8.6.3.1 Sprawdzenie podsypki 

 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową 

oraz z wymaganiami określonymi w p. 8.5.3 

 

8.6.3.2 Badanie prawidłowości układania kostki 

 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 

- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 8.5.4.5,  
- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 8.2.2.2 do 8.2.2.4,   

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 8.5.4 

 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 

ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 

powinno być dostrzegane. 

 

8.6.3.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w p. 5.5.6. 

 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 

na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 

wypełnienia spoiny zaprawą, masie zalewowej - równie Ŝ przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub 

masy zalewowej do kostki. 

 

8.6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

8.6.4.1 Równość 

 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [18]. 

 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
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8.6.4.2 Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

 

8.6.4.3 Rzędne wysokościowe 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

8.6.4.4 Ukształtowanie osi 

 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
±5 cm. 

 

8.6.4.5 Szerokość nawierzchni 

 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

8.6.4.6 Grubość podsypki 

 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

8.6.4.7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 

kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 

i pomiarów 
 

 
badań i pomiarów   

   
   

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety   

   

2 Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety   

   

3 Ukształtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety   

   

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
   

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
   

 

 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

 

8.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00  .00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.8.1 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 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru 

są określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2 . 

 

8.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

8.9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt  

9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- zakup  i  dostarczenie materiałów,  
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej ,  
- ułożenie i ubicie kostki,  
- wypełnienie spoin zaprawą cementową na gł. min.  6 cm,   
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

8.10.1 Normy 

 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  
2. PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą  

bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  
4. PN-B-04111 Materiały   kamienne.   Oznaczanie   ścieralności   na   tarczy  

Boehmego  
5. PN-B-04115 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia  na  

uderzenie (zwięzłości)  
6.     PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne  
7.     PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  
9. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  

i ocena zgodności  
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw  
11. PN-S-06100 Drogi   samochodowe.   Nawierzchnie   z   kostki   kamiennej. 

Warunki techniczne  
12. PN-S-96026 Drogi   samochodowe.   Nawierzchnie   z   kostki   kamiennej  

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
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13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
 
 
 

 

16. BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  
i badania 

17. BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

18.   BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
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9 D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe 

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oznakowania pionowego. 

9.1.2 Zakres stosowania ST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót zgodnie z pkt 1.1. 

9.1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 

 znaków ostrzegawczych, 

 znaków zakazu, 

 tablic informacyjnych. 

9.1.4 Określenia podstawowe 

Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 

wsporczej.  

Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały 

umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 

albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi 

jakość i trwałość wykonanego znaku.  

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 

treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii 

odblaskowych. 

Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 

zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest 

z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 

bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na 

konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy 

od daty produkcji. 

Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres 

dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

 

9.2 MATERIAŁY 

9.2.1 Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, 

certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną 

przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe 

stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy 

konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

 W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25], podano szczegółowe informacje odnośnie 

wymagań dla znaków pionowych. 
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9.2.2 Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 z betonu zbrojonego, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi 

przepisami. 

 Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub 

betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać 

zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać 

zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej 

przemarzania gruntu. 

9.2.3 Konstrukcje wsporcze 

Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 

zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

1. dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 

2. wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 

na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 

dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5mm na 

1m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne 

normy. 

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 

metalowych. 

Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 

ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna wynosić 60 m. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 

wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 

innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także 

elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania 

gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości 

techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 

obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 

dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 

konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
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9.2.4 Tarcza znaku 

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 

wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 

elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 

trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

 Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy 

gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 

12 lat. 

Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

a) blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub 

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13], 

b) blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 

c) innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta 

aprobaty technicznej. 

 Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza 

niż 28 m (200 g Zn/m2). 

 Znaki i tablice powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 2005 [16] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą naporu 

wiatru 

kN m-2  0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie skrętne 

stopień  m  0,02 

 0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m lub 

stopień  m 

20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi 

znaku 

- Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana lub 

zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 

- Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, 

klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 
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 Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6kN (klasa WL2), chwilowe 

odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25mm/m (klasa 

TDB4). 

Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

- krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne 

gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie 

odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1mm/m, 

- podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny 

usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione, a 

zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się 

maksymalne odkształcenie trwałe do 20% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i 

skręcanie, 

- tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 

powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb 

poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy 

wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na 

działanie mgły solnej oraz wody. 

9.2.5 Znaki odblaskowe 

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie 

technicznej. 

 Lico znaku powinno być wykonane z: 

 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, 

typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) 

potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

 do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane 

przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz 

w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 

 dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi 

lakierem zalecanym przez producenta folii, 

 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 

 folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej 

i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

 Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 

zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna 

spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

 Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien 

być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją 

CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii 

typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

 W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 

chromatyczności i współczynnik luminancji  powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tab. 2 i 3. 
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Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji  i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 

współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 

 

 

 

 

Współczynnik odblasku R’ (kąt oświetlenia 

5o, kąt obserwacji 0,33o) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

cd/m2lx typ 1 

 

 

 50 

 35 

10 

 7 

 2 

 0,6 

 20 

 30 

typ 2 

 

 

 180 

 120 

  25 

  21 

  14 

   8 

  65 

  90 

2 Współczynnik luminancji  i współrzędne 

chromatyczności x, y *) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

- typ 1 

 

  0,35 

  0,27 

  0,05 

  0,04 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,17 

0,18   0,12 

typ 2 

 

  0,27 

  0,16 

  0,03 

  0,03 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,14 

0,18   0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o) 

1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 

 



Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik 

ul. Klimontowska 15b  04-672 Warszawa 

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83 

 

 

 

str. 59 z 83 

 

Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  odklejeń na 

krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów 

na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 

bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 

nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 

 Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 

przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

 Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez 

smug i zacieków. 

 Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

 Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

 Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  15 nm.  

Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

 Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do           0,5 %. Sprawdzenie 

szczelinomierzem. 

Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

 Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

a) wymiary dla tarcz znaków o powierzchni <1 m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 

1 [25] są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej 5 mm, 

b) wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i 

wykonać w tolerancji wymiarowej  10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

 Sprawdzone przymiarem liniowym: 

a) tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą   1,5 mm, 

b) tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą   2 mm, 

c) kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  kierunku 

do 1,0 mm. 

 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może 

występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm 

w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm 

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 

powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie 

większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej 

niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm, pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści 

znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 

zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
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W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez 

warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne 

pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 

poniżej. 

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk 

korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów 

znaku o wymiarach 4×4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej 

gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy 

o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 

przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą 

techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności 

wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

9.2.6 Materiały do montażu znaków 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 

wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 

zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 

odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

9.2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10cm między podłożem 

a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

9.3 SPRZĘT 

9.3.1 Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 

 

9.4 TRANSPORT 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały 

przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 

9.5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
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 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 

pojazdami na drodze. 

9.5.2 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 

ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić 

ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być 

równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 3,0cm. 

9.5.3 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 

znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

9.6 Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 

1.  numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 

2.  klasy istotnych właściwości wyrobu, 

3.  miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

4.  nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

producentem, 

5.  znak budowlany „B”, 

6.  numer aprobaty technicznej IBDiM, 

7.  numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości 

widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na 

tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać 

z folii nieodblaskowej. 

 

9.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.7.1 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

„na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 

Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
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9.7.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 

wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary 

znaków, wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

 

9.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła o

dwołania., dały wyniki pozytywne. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

Odbiór pogwarancyjny 

Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać 

badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru 

pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 

ustalonego w ST. 

 

9.9 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

Na zakres wykonania oznakowania pionowego składa się: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie fundamentów, 

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

 

9.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.10.1 Normy 

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie 

wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły 

solnej 

5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 

wykonanie 
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9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i 

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) – Wymaganie i badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 

dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 

zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.  

Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  

17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 

18. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

19. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

20. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 

9.10.2 Przepisy związane 

22. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 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) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

25. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 

powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

26. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 

definicja i pomiary) 

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

28. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009. 
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10 D - 08.01.01 Krawężniki betonowe 

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

10.1.2 Zakres stosowania ST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

10.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężników: 

 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

 betonowych wtopionych na ławie betonowej. 

10.1.4 Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

10.2 MATERIAŁY 

10.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

10.2.2 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

10.2.3 Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 

• U   -   uliczne, 

• D   -   drogowe. 

Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 

betonowych: 

 prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 

 prostokątne - rodzaj „b”. 

Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 

 1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

 2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
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Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 

 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego ściętego (a), 

jednowarstwowego (1o wymiarach 20 x 30 x 100 cm, gat. 1: Ua-1/15/30/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 

10.2.4 Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 a) krawężnik rodzaju „a” 

  

b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 
1,0 

  

  Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-

03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

  - liczba max 2 

  - długość, mm, max 20 

  - głębokość, mm, max 6 

   

Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

Beton i jego składniki 

Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 i C25/30. W 

przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 

wykonana z betonu klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 4%, 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1 [2]. 

Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-EN-197-1 [10]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

10.2.5 Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a 

do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 

klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
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10.2.6 Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15, wg PN-EN 206-1 [2], którego 

składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

10.2.7 Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

 

10.3 SPRZĘT 

10.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

10.3.2 Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

10.4 TRANSPORT 

10.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

10.4.2 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. 

10.4.3 Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

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. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

10.5 WYKONANIE ROBÓT 

10.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

10.5.2 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

10.5.3 Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 

z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

10.5.4 Ustawienie krawężników betonowych 

Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-

piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 

zaprawą należy zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

10.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 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 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 

kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

10.6.3 Badania w czasie robót 

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 pkt 

5.2. 
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Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) 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 każde 100 m ławy. 

b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) 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. 

d) zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a)  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm  

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c)  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, 

d)  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

 

10.7 OBMIAR ROBÓT 

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

10.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 

10.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

10.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 
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 wykonanie podsypki. 

 

10.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

pkt 9. 

10.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.10 PRZEPISY POWIĄZANE 

10.10.1 Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-EN 206-1 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-EN 13139 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

  7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

  8. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

  9. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

10. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

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

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.10.2 Inne dokumenty 

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.  
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11 D - 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

11.1 WSTĘP 

11.1.1 Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

11.1.2 Zakres stosowania ST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

11.1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

11.1.4 Określenia podstawowe 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

11.2 MATERIAŁY 

11.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

11.2.2 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-EN 197-1 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3]. 

11.2.3 Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

Zastosowano rodzaj obrzeża: 

 obrzeże niskie - On. 

 gatunek 1  - G1, 

11.2.4 Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 100 6 20 3 

  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,  h  3 

  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

  liczba, max 2 

  długość, mm, max 20 

  głębokość, mm, max 6 

 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 

szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1 [2], klasy C20/25 i C25/30. 

11.2.5 Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043 [5], a piasek - 

wymaganiom PN-EN 13043 [6]. 
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Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-

08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

11.3 SPRZĘT 

11.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

11.3.2 Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

11.4 TRANSPORT 

11.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

11.4.2 4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

11.4.3 Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

11.5 WYKONANIE ROBÓT 

11.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

11.5.2 Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

11.5.3 Podłoże lub podsypka (ława) 

Jako podsypkę pod ustawienie obrzeża stosujemy piasek, o grubości warstwy 5 cm po 

zagęszczeniu. Ławę wykonuje się z betonu C12/15. 

11.5.4 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową 

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

11.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 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 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 

kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

11.6.3 Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku, betonu - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

11.7 OBMIAR ROBÓT 

11.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

11.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

11.8 ODBIÓR ROBÓT 

11.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

11.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka, ewentualnie ława. 

 

11.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

pkt 9. 

11.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie w tym zakup materiałów, 

• wykonanie koryta, 
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• wykonanie ław, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.10.1 Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 206-1 Beton zwykły 

3. PN-EN 13139 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

6. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

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

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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12 D – 08.05.06 Ścieki z betonowej kostki brukowej 

12.1 WSTĘP 

12.1.1 Przedmiot ST 

 Niniejsza ST stanowi część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować w 

zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 niniejszych Specyfikacji Technicznych. 

12.1.2 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 ścieków ulicznych przykrawężnikowych, 

12.1.3 Określenia podstawowe 

12.1.3.1 Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 

nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

12.1.3.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

12.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  
pkt 1.5. 

12.2 MATERIAŁY 

12.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
 w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

12.2.2 Cement 

 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-EN-

197-1 [6]. 

 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

12.2.3 Woda 

 Woda powinna być „odmiany I” i odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008 [8]. 

12.2.4 Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [9]. 

12.2.5 Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 

BN-74/6771-04 [11]. 

12.2.6 Betonowa kostka brukowa 

1.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

12.2.7 Wymagania 

Wymagania dla betonowej kostki brukowej podano w ST D-M.08.02.00 [2]. 

12.3 SPRZĘT 

12.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

pkt 3. 

12.3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

12.4 TRANSPORT 

12.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

 pkt 4.  

12.4.2 Transport materiałów  

 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [10], transport cementu wg 

BN-88/6731-08 [7]. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 Transport kostek wg ST D-M.08.02.00 [2]. 

12.5 WYKONANIE ROBÓT 

12.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

pkt 5. 

12.5.2 Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 

projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 

12.5.3 Wykonanie ścieku z kostki  

Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacja projektową. Przewiduje się ułożenie ścieku z 

3-ch rzędów kostki brukowej o szerokości: 10 cm (gr. 8 cm)+10 cm (gr. 6 cm)+10 cm (gr. 6 cm). 

Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę betonową w ilości 

rzędów zgodnej z dokumentacją projektową, zachowując projektowaną niweletę ścieku. 

Spoiny o szerokości 5 mm należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 

25 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilżona wodą z dodatkiem 

1% cementu. Głębokość wypełnienia spoiny nie powinna być mniejsza niż 4 cm. 

Wykonany ściek w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i zwilżanie wodą. 

Po zakończeniu pielęgnacji piasek należy usunąć. 

 

 

12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

12.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

12.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów lub kostki betonowej 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2. 
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12.6.3 Badania w czasie robót 

12.6.3.1 Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać: 

 wykonanie ścieku. 

12.6.3.2 Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m wykonanego 
ścieku, 

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, 
która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą 
czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, 
przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej  

o  1 cm. 

12.7 OBMIAR ROBÓT 

12.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

12.7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 

bądź betonowej kostki brukowej. 

12.8 ODBIÓR ROBÓT 

12.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

12.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonana podsypka. 

12.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

12.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

12.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie ścieku z wypełnieniem spoin, 

 wykonanie z betonu ścieku przy studni, 

 wykonanie ścieku z 3-rzędów kostki 

 zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

12.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.10.1 Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
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2. D-M-08.02.00 Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe z betonowej kostki 

brukowej 

3. D-M-08.01.01 Krawężniki betonowe 

12.10.2 Normy 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

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

8. 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 

9. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

12. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

13. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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13 D-09.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)  

13.1 WSTĘP  

13.1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 

13.1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza ST stanowi część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować w zleceniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 niniejszych Specyfikacji Technicznych. 

Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć "Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych" zwane dalej ST. 

13.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

13.1.4 Określenia podstawowe  

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

13.2 MATERIAŁY  

13.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

13.2.2 Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

13.2.3 Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu 

ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać 

wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 

[1].Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem 

i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  
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13.2.4 Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

 

13.3 SPRZĘT  

13.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

13.3.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do 

uprawy gleby, − wału kolczatki oraz wału gładkiego 

do zakładania trawników,  

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  

13.4 TRANSPORT  

13.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

13.5 Ogólne zasady wykonania robót  

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

13.5.1 Trawniki  

13.5.2 Wymagania dotyczące wykonania trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost 

(ok. 2 do 3 cm),  

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się od 2 do 3 cm nad 

terenem,  

− teren powinien być wyrównany i splantowany,  

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić,  

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 

przewiduje inaczej,  

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
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− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, − mieszanka nasion trawnikowych może 

być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  

13.5.3 Pielęgnacja trawników  

W ramach pielęgnacji trawników należy przeprowadzić pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie 

wysokość powyżej 10 cm. 

   

13.6 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

13.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

13.6.2 Trawniki  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3) 

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

• ilości rozrzuconego kompostu,  

• prawidłowego uwałowania terenu,  

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

• gęstości zasiewu nasion,  

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy, 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

13.7 OBMIAR ROBÓT  

13.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

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

13.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest:  

− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.   

13.8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

13.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

13.9.1 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:  

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, − zakładanie trawników,  

− pielęgnację trawników: pierwsze koszenie.  
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13.10 PRZEPISY  ZWIĄZANE  

1.  PN-G-98011  Torf rolniczy  

5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  

 




