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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D.00.00.00.01 WSPÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym oraz 
zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwane dalej ST, stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1.    Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 
 
1.3.2.     Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część  

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio  

utwardzony. 
 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką –  

odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi  

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie  

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń  

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.4.7. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego  

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój  

niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 



 

 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.15. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę  

obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami  

Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i  

zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.4.19. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 
1.4.20. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń  

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 
1.4.21. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 
1.4.22. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z  

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 
1.4.23. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 

jednej lub dwóch warstw. 
 
1.4.25. 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. 
 
1.4.26. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 
1.4.27. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 
 
1.4.28. Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do nawierzchni. 
 
1.4.29. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.30. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.31. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres  

budowy. 
 
1.4.32. 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. 
 
1.4.33. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 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. 

 
1.4.34. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.35. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.36. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia  

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.37. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu  

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 



 

1.4.39. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana  
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
1.4.40. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod  

nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
 
1.4.41. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład  

dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.42. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej,  

rurociąg itp. 
 
1.4.43. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
1.4.44. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie  

realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.45. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.46. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu  

pieszego. 
 
1.4.47. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,  

zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jak 
również za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte przy budowie, oraz ich 
zgodność z zapisami ST. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zaplecze Wykonawcy 
 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratorium, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót oraz uwzględnia potrzeby podwykonawców. 
1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, biur, laboratorium, dróg  

  dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 
3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, biur, laboratorium, dróg dojazdowych i 

  wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
1.5.3.    Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 
 
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą  

 z uzyskaniem potwierdzenia z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną w formacie       



 

 zaakceptowanym przez Inżyniera), 
- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków w pierwszej linii zabudowy przed przystąpieniem do realizacji  

 zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich Administratorami i właścicielami, 
- dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających, 
- opracowanie procedury podejmowania działań na wypadek przedostania się do środowiska substancji niebezpiecznych, 
 
a. Obiekty drogowe 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości, 
 plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, 
 ocena stanu zerowego budynków, 
 projekty organizacji ruchu na czas budowy, 
 projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych do projektu stałej organizacji ruchu, 
 projekty szczegółowe tablic drogowych, 
 projekty objazdów i przejazdów tymczasowych, 
 projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów fundamentowych, 
 projekty technologiczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów, 
 projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym i tablic upamiętniających przedsięwzięcie, 
 projekt zabezpieczenia ścian wykopów (grodzice i kształtowniki); 
 projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych; 
 projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiązującymi, 

 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem  
b) robót rozbiórkowych, 
c) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
 sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do  
 właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
 operat odbiorowy, 
 projekty recept laboratoryjnych betonów asfaltowych i stabilizacji, 
 pozostałe projekty wymienione w poszczególnych ST. 

 
Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał szczegółowość informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni 
wystarczającą do zrealizowania robót objętych kontraktem. 
 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, 
dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.  
 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by 
mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu, jednak nie później niż na 6 tygodni przed 
terminem rozpoczęcia danej roboty. 
 
1.5.3.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 
 
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w 
ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji oraz, 
jeśli wymagane przez Inżyniera, rysunki w wymaganej ilości kopii powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed 
datą konsultacji. 
 
1.5.3.4. Rysunki powykonawcze 
 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie 
wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach 
dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia. 
 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej 
wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 
 



 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 
potwierdzonym przez nadzór inwestorski. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagań 
wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych. 
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 6 
tygodni przed terminem rozpoczęciem danej roboty. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie 
mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Przed zakupem 
materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów 
oraz możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach Wykonawca winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz 
elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5.    Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Kierownik budowy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie 
przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstępnym przeanalizowaniu technologii 
robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej 
organizacji ruchu należy przestrzegać zapisów podanych w załączniku nr 1. 
 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót 
przez Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał i utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: zapory, 
czasową sygnalizację, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, światła, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności oraz zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia 
projektu organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie 
odpowiedniemu organowi administracji drogowej lub przejęcia robót przez Zamawiającego zgodnie z Umową. Wykonawca ponosi koszty 
utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. Wykonawca w 
przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowiązany do zawarcia stosownych umów z Polskimi Kolejami Państwowymi. 
 
Zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania istniejących obiektów obejmuje również tzw. „zimowe utrzymanie”, polegające na zwalczaniu śliskości 
zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, zajmowanych przez Wykonawcę lub z których korzysta podczas 
Robót, a także przejazdów przez pas autostrady. Wymaga się, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiał na 
nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  
 
Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania Terenu 
Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi. 



 

 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu na 
przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. 
 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 
Wykonawca zastosuje takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni, ziemi 
przyklejonej do opon, na przykład przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. Rozwiązania 
techniczne i organizacyjne zaproponowane przez Wykonawcę, w powyższym zakresie, podlegają uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
Cena Kontraktowa obejmuje również ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstępnym przeanalizowaniu technologii 
robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji 
ruchu należy przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostaną ujęte w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.5.6.    Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te obejmują zezwolenia na 
zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 
 
Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 
 
Wykonawca będzie stosować się do wymagań tych zezwoleń i umożliwi instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien 
on umożliwić instytucjom uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Kontraktem. 
 
1.5.7. 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 prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie w szczególności: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) zabezpieczać drzewa przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 
c) zabezpieczać nawierzchnię dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej 

nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu, 
d) lokalizować zaplecza budowlane i składy materiałów możliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co będzie 

minimalizować negatywne oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 
e) minimalizować uciążliwości akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i 

rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikać prowadzenia robót związanych ze znaczną emisją hałasu w porze 
nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, 

f) wykorzystywać w pracach budowlanych odpady budowlane powstające z rozbiórki obiektów budowlanych i istniejących obiektów 
drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-
bitumiczna w końcu dnia roboczego powinna być przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania. 

g) organizować prace budowlane w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy - co w razie awarii może 
spowodować zanieczyszczenie gruntu, 

h) 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 lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań  

 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 
 
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 Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 
niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej 
własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 
Jeżeli teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na 
stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgań wywoływanych przez m.in. sprzęt wibracyjny, transport 
samochodowy, maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem nie wywołującym uszkodzeń sąsiadujących 
budynków i innych negatywnych efektów. 
 
Kierownik Projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Kierownik Projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, 
zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń 
podczas trwania budowy. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak 
również znaleziska  archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace  prowadzić  
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
 
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 i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 



 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym 
Robotami. 
 
W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje 
umową użyczenia terenu, ewentualnie decyzją wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomości w celu wykonania w/w robót, z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić 
na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na której będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po 
zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za 
niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Po zakończeniu robót na danej nieruchomości wykonawca uzyska od właściciela 
nieruchomości pisemne oświadczenie, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w 
koszt wybudowania infrastruktury. 
 
Wykonawca nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu utraty wartości nieruchomości. Po wykonaniu infrastruktury, która jest przyczyną 
pomniejszenia wartości działki – należy przekazać Inwestorowi informację o konieczności uregulowania należności. (Zgodnie z podpisanymi 
umowami użyczenia – w uzasadnionych sytuacjach – inwestor ureguluje należność za utratę wartości działki). 
 
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy. 
 
1.5.11. Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków – monitoring stanu technicznego 
 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy i narażonych na 
oddziaływanie robót oraz w strefie wpływu drgań. Inwentaryzacja, dokumentująca stan techniczny tych obiektów, winna być sporządzona przez 
biegłego rzeczoznawcę przed wykonaniem robót i zawierać część opisową i zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
 
Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed wykonaniem robót oraz będzie aktualizować nie rzadziej niż jeden raz na kwartał przez okres 
wykonywania robót. Ponadto Wykonawca sporządzi inwentaryzację po zakończeniu robót budowlanych. Inwentaryzacje wraz z aktualizacjami 
będą w jednym egzemplarzu dostarczane Inżynierowi, natychmiast po ich sporządzeniu. 
 
W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikającej z oddziaływania robót, rzeczoznawca na wniosek Inżyniera 
przeprowadzi dodatkowy przegląd stanu budynku, sporządzi raport i przedłoży Inżynierowi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych, znajdujących się w najbliższym 
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego, przed 
rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. W ramach oceny należy dokonać inwentaryzacji wszelkich uszkodzeń nawierzchni (spękań 
siatkowych, wyrw, przełomów, kolein itd.), liczby uszkodzeń oraz zakresu ich występowania. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami tych dróg. Wykonawca będzie mógł transportować 
materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 
Zarządcy drogi. 
 
Sposób naprawy zaistniałych szkód, zarówno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych przez Wykonawcę do transportu 
technologicznego, a również do przeprowadzenia objazdu dla ruchu publicznego, przy realizacji Robót, Wykonawca ustali z właściwym 
Administratorem. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy 
autostrady oraz budynków uszkodzonych wskutek prowadzonych robót, pokryje Wykonawca. 
 
Wszelkie prace związane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytułu likwidacji wyrządzonych szkód, Wykonawca ujmie w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.5.12. 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 budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych 
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy. 
 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały 
uszkodzone przez transport Wykonawcy. 
 



 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 
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. 
 
1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty 
przejęcia Robót przez Zamawiającego 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty przejęcia Robót przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w 
niniejszej ST, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji 
wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąży Wykonawcę. 
 
1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania 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 o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inżyniera. 
 
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane 
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 zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi przed oczekiwaną datą ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inżynierem termin 
przekazania zamienników norm do zatwierdzenia, powinien znaleźć się w zapisach PZJ. 
 
W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
1.5.17. Wykopaliska 
 
W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno skutkować 
natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. 
 



 

Teren należy poddać ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiający. 
Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 
 
Wszelkie przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego, znalezione na placu budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. 
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub 
przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. 
 
Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi oraz Zamawiającemu, który wyda 
polecenia co do zajęcia się nim. Dalsze postępowanie i rozstrzygnięcia kontraktowe odbędą się zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
1.5.18. Ochrona saperska terenu robót 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do sprawdzenia całego terenu budowy pod kątem występowania przedmiotów 
niebezpiecznych i wybuchowych oraz w przypadku ich wykrycia, do usunięcia tych przedmiotów we właściwy sposób, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami, przy wykorzystaniu upoważnionych specjalistycznych jednostek. 
 
Ochrona saperska obejmuje roboty związane z prowadzeniem rozpoznania, klasyfikacją, przewożeniem przedmiotów wybuchowych i 
niebezpiecznych, wyborem i zabezpieczeniem miejsca ich zniszczenia oraz ich zniszczenie, a także specjalistyczny nadzór saperski nad 
wykonywaniem robót ziemnych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Inżyniera o przystąpieniu do sprawdzania terenu i każdorazowo o wykryciu przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych oraz postępowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych służb i informowania o nich Inżyniera. W ramach 
ochrony saperskiej terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 
1. Oczyszczenie terenu budowy, w tym: 
a) sprawdzenie terenu i wywiady środowiskowe, 
b) w miejscach rzeczywistego występowania niewybuchów i przedmiotów niebezpiecznych: 

- dokładne sprawdzenie terenu, 
- usunięcie niewybuchów i materiałów niebezpiecznych, 
- kontrolne sprawdzenie terenu, 
- transport i utylizację niewybuchów i materiałów niebezpiecznych, 

c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności.: zakres wykonanych prac – szkice sporządzone i 
potwierdzone przez uprawnionego geodetę, zestawienie wykrytych i unieszkodliwionych przedmiotów wybuchowych wraz z dokumentacją 
fotograficzną,  uzyskane pozwolenia i decyzje niezbędne do wykonania oczyszczenia terenu budowy z przedmiotów wybuchowych i 
niebezpiecznych, zaświadczenie o oczyszczeniu placu budowy – certyfikat czystości terenu, protokół z oczyszczenia terenu z przedmiotów 
wybuchowych. 
 
Przy oczyszczaniu terenu budowy Zamawiający dopuszcza podział terenu na sekcje. Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych na 
poszczególnych sekcjach jest przedstawienie certyfikatu czystości terenu, a w przypadku znalezienia materiałów wybuchowych lub 
niebezpiecznych – certyfikatu czystości terenu i protokołu z oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
 
Sposób prowadzenia poszukiwań, zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek znalezienia niewybuchów i materiałów niebezpiecznych, 
Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakości. 
 
2. Specjalistyczny nadzór saperski w trakcie realizacji robót ziemnych, wzmocnienia podłoża i budowy sieci do czasu zakończenia robót 
na danym odcinku. 
 
Wykonawca zaplanuje i zorganizuje czynności związane z ochroną saperską w taki sposób, aby nie powodowały opóźnień w realizacji robót. 
 
Wszystkie czynności związane z ochroną saperską, a w szczególności: 
- organizacja i koordynacja prac poprzez zabezpieczenie niezbędnego kierownictwa prac, 
- oznakowanie i oznaczenie miejsca wykonywania prac saperskich, 
- podział na odcinki (sekcje), 
- bezpośrednią ochronę fizyczną i odpowiednie zabezpieczenie techniczne obiektów i miejsc wykonywania prac, chroniące przed dostępem 

osób postronnych i kradzieżą materiałów wybuchowych, 
- zniszczenie wszystkich wykrytych materiałów wybuchowych, 
- przeniesienie i zabezpieczenie wydobytych przedmiotów do polowego składu, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego, że prace związane z oczyszczeniem terenu z przedmiotów wybuchowych 

zostały zakończone oraz, że teren ten jest wolny od przedmiotów wybuchowych - wystawienie certyfikatu czystości terenu, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- utrzymanie ładu i porządku na terenie prac, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza dla prac saperskich, 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, zasypanie dołów powstałych po wydobyciu materiałów wybuchowych, 
- usunięcie przeszkód które utrudniają prace z wykrywaczami metalu, 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, 
- płace, podatki, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, transportu i inne czynniki stanowiące koszt pracy, 
- koszty wynikające z zapewnienia materiałów, sprzętu, 



 

- stały nadzór saperski nad prowadzonymi robotami stanowią koszt Wykonawcy. 
 
Ochronę saperską Wykonawca będzie prowadzić w oparciu o: 
- Ustawę z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2001 nr 67 poz. 679 z 
późniejszymi zmianami), 

- Ustawę z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego (Dz. U. 2002 nr 117, poz. 1007 z późniejszymi 
zmianami). 

 
1.5.19. Nadzór przyrodniczy 
 
W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzór botaniczny to działania, 
których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin. Nadzór 
zoologiczny to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych 
gatunków zwierząt. 
 
Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego doświadczenia w pracach terenowych i 
przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy. 
 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego: 
- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie inwestycji, poprzez obejście trasy budowy (w sezonie 

wiosennym i przed rozpoczęciem prac budowlanych, jednak w sezonie wegetacyjnym), ze szczególnym uwzględnieniem występowania 
roślin i zwierząt chronionych w celu prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody; 

- na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają prowadzone prace budowlane na siedliska i 
populacje gatunków chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczególnieniem działań 
zapobiegawczych i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji inwestycji. W szczególności osoba ta określi zasady ochrony 
płazów podczas prowadzenia prac budowlanych, takie jak: zakres umieszczenia płotków ochronnych i naprowadzających, terminy ochrony, 
terminy odławiania płazów z miejsc zagrożenia i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp.; 

- na bieżąco weryfikuje technologię i harmonogram prowadzenia poszczególnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac budowlanych; 

- skontroluje działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych i w miarę konieczności 
reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację; 

- podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające bezpośrednio z metod pracy (Np odławia zwierzęta z miejsc 
zagrożenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych); 

- opracuje raporty z prowadzonych obserwacji. 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane uwzględniając warunki ochrony środowiska i zalecenia, oraz jest zobowiązany 
wykonać wskazówki, zalecenia nadzoru przyrodniczego oraz wynikające z Raportu Oddziaływania na Środowisko, Decyzji Środowiskowej, 
decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska. 
 
1.5.20. Prowadzenie robót na terenach należących do PKP 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do zawarcia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odrębnych umów na realizację robót w granicach i w 
sąsiedztwie obszaru kolejowego, które będą zawierać w szczególności: 
- warunki i powierzchnię dzierżawy części działek, na których prowadzone będą roboty budowlano-montażowe. 
- warunki i zasady prowadzenia robót. 
- sposób rozliczeń kosztów techniczno-organizacyjnych, związanych z wdrożeniem zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w 

trakcie robót wynikających z harmonogramu robót. 
- zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 
 
Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenie PKP oraz wynikające z ww. umów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem wszystkich Robót wymaganych Umową na terenie PKP należy ująć w oddzielnej ryczałtowej 
pozycji kosztorysowej. 
 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem wszystkich Robót wymaganych Umową na terenie PKP, a w tym koszty 
wynikające z zawartych porozumień z PKP (np. uzgodnienie terminu i zakresu robót, koszty ewentualnych przerw w ruchu kolejowym, w razie 
potrzeby komunikację zastępczą itp.). 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów / wyrobów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania wyrobów lub 
wydobywania materiałów oraz niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności odpowiednio do zapisów 
p.2.3 oraz próbki tych materiałów i wyrobów. 



 

 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały / wyroby z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały / wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi, dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 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 Dokumentacji Projektowej będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań Dokumentacji Projektowej. 
 
Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, który poniesie wszelkie 
koszty i spełni wszystkie formalności i wymagania (m.in. ochrony środowiska) związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejszą 
rekultywacją. Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera. 
 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej, z wyjątkiem wykopów na które Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Inżyniera. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
 
Materiały pochodzące z rozbiórek tj. 
- frezowiny z nawierzchni bitumicznych. 
- kostki brukowe betonowe. 
- barierki ochronne stalowe. 
- słupki do znaków drogowych. 
- tarcze do znaków drogowych. 
- słupki prowadzące. 
stanowią własność Zamawiającego, z których Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na Bazę Materiałową 
Zamawiającego, przy czym odległość transportu powyższych materiałów będzie nie większa niż 10 km. Koszt transportu we wskazane miejsce 
nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej. 
 
Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórek, nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg Wykonawca 
wykorzysta we własnym zakresie. 
 
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu i urządzeń obcych Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane 
przez właściciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z Inżynierem, przy czym odległość transportu powyższych materiałów będzie nie większa 
niż 10 km. 
 
W przypadku stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje 
się ustalenia p.2.5. 
 
Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg Wykonawca wywiezie z 
terenu budowy i zagospodaruje zgodnie z Ustawą o odpadach. 
 
2.4. Stosowanie wyrobów budowlanych 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do 
stosowania dopuszcza się wyłącznie: 
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń. 



 

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 
  a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski, 

• w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą, 
• w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobata techniczną, z producent 

dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
• posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata techniczną, a producent załączył 

odpowiednią informację o wyrobie, 
  b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu 

deklarację zgodności z tą aprobatą; 
  c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego 

producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez 
utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla 
takiego wyrobu. 
 
Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny 
posiadać wystawione przez producentów Krajowe Deklaracje Zgodności z normą zharmonizowaną lub aprobatą techniczną oraz posiadać 
oznakowanie znakiem budowlanym. 
 
2.5. Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów /wyrobów do innych Robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały / wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału / wyrobu w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału / wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału / wyrobu nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne materiałów lub producentów, należy je rozumieć jako propozycje. 
Dopuszcza się w tych przypadkach zastosowanie innych materiałów równoważnych o podobnych właściwościach. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów / wyrobów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały / wyroby do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.8. Inspekcja wytwórni materiałów / wyrobów 
 
Wytwórnie materiałów / wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów / wyrobów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów / wyrobów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów / wyrobów 

przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera pozwolenie dla przeprowadzenia 

inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3.   SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 



 

zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.   TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych 
dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. 
 
W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu 
technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie 
ich sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek 
transportu materiałów przewidzianych do budowy autostrady, pokryje Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokonać wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których planuje transport materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
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 nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na 
dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, Dokumentacją Projektową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich 
wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 
wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 
 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości lub inne Projekty 
wymagane w ST. 
 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w 
ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia na tereny działek, nie będących we 
władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu 



 

 
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które 
podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych Wykonawca 
powiadomi odpowiednie starostwo. 
 
Wykonawca powiadomi właścicieli urządzeń w terminie min. 21 dni o planowanym przystąpieniu do robót związanych z usunięciem kolizji sieci 
energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych, chyba że warunki (uzgodnienia) wydane przez 
gestora sieci zobowiązują do dotrzymania innych terminów, wtedy Wykonawca zastosuje się do wydanych warunków (uzgodnień). Koszty 
bezpośredniego nadzoru właścicieli i zarządców sieci i urządzeń nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, 
gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.   Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 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 
Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
W przypadku gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 
120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zapewnienie przepisów bhp, 
- plan BIOZ, 
- 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; 

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. 
 
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. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecić na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku 
uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności badań przedstawionych przez Wykonawcę lub w wypadku zróżnicowania wyników mierzonego 
odchyleniem standardowym δ ≥ 10%. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
Inżynier 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 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 kontroli badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając 
w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane 
wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Próbki pozyskane w wyniku prowadzenia dodatkowych prac geologicznych dla wprowadzenia zmian w Dokumentacji, celem przekazania 
właściwemu organowi administracji geologicznej, powinny zostać jednoznacznie opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Próbki te powinny być przechowywane do czasu ich przekazania, w sposób nie powodujący utraty ich właściwości fizyko-
mechanicznych (zgodnie z art. 45, Dz. U. Nr 2005.228.1947) 
 
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. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości. 



 

 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 
 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając 
w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
Jeżeli wyniki badań prowadzonych przez Inżyniera wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
W przypadku materiałów, dla których spełnienie w/w przepisów jest wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
dokumenty, potwierdzające i określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać dokumenty zgodne z p.2.3 wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być wbudowane i będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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 do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór Karty Obmiaru Robót 
Wykonawca ustali z Inżynierem. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące 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. 
 
6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do dokonania miesięcznych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez 
Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie 
może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 



 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje elektroniczne urządzenia wagowe (wagi samochodowe), dostosowane do konkretnych potrzeb Wykonawcy, 
uzależnionych od tonażu, gabarytów i ilości wykorzystywanego taboru samochodowego. Wagi powinny być wyposażone w specjalistyczne 
oprogramowanie do obsługi punktu wagowego. Wagi powinny posiadać ważne certyfikaty dopuszczające je do obrotu oraz dokumenty 
legalizacyjne wydane przez jednostki upoważnione przez Główny Urząd Miar. Wykonawca będzie utrzymywać urządzenia wagowe w sposób 
zapewniający w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.    Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. 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, w przypadku wystąpienia wad i usterek, 
wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący wpływ na jakość wykonanych Robót 
oraz późniejszą negatywną pracę całej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie 
wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. 



 

 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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. 
 
W toku odbioru końcowego 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 ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
Komisja dokonuje odbioru końcowego Robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, ST 
oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. 
 
Wszędzie w dokumentacji stwierdzenie, słowa „odbiór ostateczny” należy rozumieć jako „odbiór końcowy”. 
 
8.3.1.    Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót. 
12. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu). 
13. Ewentualne rysunki ze z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inżyniera i/lub Projektanta. 
 
Przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych Wykonawca uwzględni „Zasady pomiaru 
powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych” zawarte w załączniku nr 2 do Specyfikacji „Wymagania Ogólne” D 
00.00.00. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4.   Odbiór pogwarancyjny 
 



 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w p.8.3. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową Robót ustaloną dla danej pozycji 
Kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
Kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST D.00.00.00 
 
Uznaje się, że wszystkie koszty dostosowania się do wymagań specyfikacji D.00.00.00, nie wyszczególnione w kosztorysie kontraktowym, 
zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmujący m. in.: 
- dostarczenie, instalację i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, 

ogrodzenia, itp. 
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych, 
- wybudowanie, utrzymanie i likwidację objazdów / przejazdów i organizacja ruchu, 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, 
- inwentaryzacja fotograficzna dróg oraz budynków przed realizacją zadania ocena stanu technicznego wraz z wszystkimi pozostałymi 

warunkami kontraktowymi 
- dostawa i montaż tablic pamiątkowych UE, 
- inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, dróg publicznych wykorzystanych przez 

Wykonawcę do transportu technologicznego dla realizowanej budowy oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowania, nadzór 
przyrodniczy, 

- koszty oczyszczenia terenu z niewypałów i niewybuchów, 
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 
- oraz wszystkie pozostałe warunki kontraktowe nie wyszczególnione w kosztorysie, a ujęte w niniejszej ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2003.207.2016) z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
- Rozporządzenie MI z dnia 19-11-2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 

1555). 
- Rozporządzenie MGP i B z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 

48). 
- Rozporządzenie MGP i B z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
- Rozporządzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 
- Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
- Rozporządzenie MI i SW i A z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.(Dz. U. nr 170 poz.1393). 



 

- Rozporządzenie MI z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. 
- Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005. 
- Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 – tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92 poz.881 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 
 
Zakres prac ujętych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych i 
obejmuje : 
- prace przygotowawcze, 
- prace polowe, 
- prace kameralne. 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Wymienione poniżej określenia, należy rozumieć następująco: 
1) działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny; pod pojęciem „działka” rozumie się też 

część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej podziału, albo scalenia i podziału, a także odrębnie położoną część tej nieruchomości, 
2) linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności 
3) mapa dla celów projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 

zawierające informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego, 
uzbrojenie terenu oraz rzeźbę terenu. Mapa ta, w zależności od skali i treści służy do: 
- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu, 
- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
- opracowania projektu budowlanego, 
- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

4) mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu działek i 
budynków; jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mk stanowi część składową katastru 
nieruchomości, 

5) mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy graficznej, dogodny do przetwarzania komputerowego, 
6) mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu 

obiektów ogólno geograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych, 

7) osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało 
określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

8) osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni 
odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

9) osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w 
terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych, 

10) punkt graniczny - punkt określający przebieg granicy nieruchomości; pg. znajdują się na załamaniach linii granicznej, 
11) sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, 

gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, itp., 
12) znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały element zagospodarowania terenu 

znajdujący się w tym punkcie. 
Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także w instrukcjach i wytycznych 
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
 
2.   SPRZĘT 
 
2.1.    SPRZĘT DO PRAC POLOWYCH 
 
Przy wykonywaniu prac dotyczących pomiaru powykonawczego i zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 
- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm ± 10 mm/km, 
- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości min 10 mm ± 10 mm 
- teodolity o dokładności pomiaru kątów min 20cc, 
- niwelatory o dokładności pomiaru min 5 mm/km. Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
3.   WYKONANIE PRAC 
 



 

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
3.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym uzgodnienia dotyczące ewentualnych 
etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
 
3.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
 
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji 
informacyjnej o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
 
3.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
 
Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić : 
- klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 
 
3.2. PRACE POLOWE 
 
3.2.1.    Wywiad szczegółowy w terenie 
 
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów 
topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
 
3.2.2.    Prace pomiarowe 
 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją 
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.: 
- granice ustalone według stanu prawnego, 
- kilometraż dróg, 
- znaki drogowe, 
- punkty referencyjne, 
- obiekty mostowe (rzędne wlotu i wylotu, światło, skrajnie), 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- przekroje poprzeczne dróg co 20 ÷ 50 m, 
- inne elementy wg wymagań Zamawiającego. 
 
W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy większych obiektach mogą 
być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści ogólno geograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii 
rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
 
3.3.   PRACE KAMERALNE 
 
3.3.1. Obliczenia i aktualizacja map 
 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz mapę 
katastralną prowadzoną technikami tradycyjnymi należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy 
automatów kreślących (ploterów). 
 
Niezależnie od wyżej wymienionych technik, wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w punkcie 
3.2.2 tą samą techniką, z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 
 
3.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na: 



 

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww.  

ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do  
wglądu. 

 
3.3.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 
 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac i powinna być skompletowana, 
zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją 
stron. 
 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały : 
1) sprawozdanie techniczne, 
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w pkcie 3.2.2, 
3) kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych w postaci płyty CD i wydruku na  

  papierze, 
4) kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
5) kopie opisów topograficznych, 
6) kopie szkiców polowych, 
7) płytę CD z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map, jeżeli mapa realizowana jest numerycznie, 
8) inne materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST. 
 
4.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszym załączniku do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót „Wymagania Ogólne” i jest ujęta w pozycji „Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza” D 00.00.00 punkt 1.5.3.2 
 
5.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027, z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi  

  zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  

  geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu  

zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do    
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195). 

6. Polskie Normy : 
- PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia. 
- PN-N-02251:1987 (PN-S7/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
- PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 

7. Instrukcje techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, w szczególności: 
a) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
c) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, 
d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, 
h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979 r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów), 
i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995 r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg 

tych przepisów), 
j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998 r., a także wytyczne techniczne: 
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów, 
l) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 

 
  



 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE 
 
D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
D.01.01.01.21 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych 
wraz z utwardzonym placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w 
Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy 
i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz obsługą geodezyjną realizacji zadania, dla całego przedmiotowego zadania, w 
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków 
betonowych z bolcem żelaznym na płytce betonowej dla uniknięcia osiadania. Powyższe wymagania należy również zastosować dla osnowy 
realizacyjnej. 
 
Wszystkie materiały używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do aktualnie panujących warunków atmosferycznych 
oraz geologicznych podłoża i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony w niniejszej ST. Ewentualna wymiana punktów z 
powodu ich zniszczenia nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków 
betonowych. 
 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 
 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo prętów stalowych. 
 
Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprócz białego. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 



 

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 
Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym dokładności podane w p.5.: 

 teodolity lub tachymetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
 sprzęt GPS. 

 
Wszystkie używane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać wymagane przepisami szczególnymi 
świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna zapewniać wykonanie Robót z założoną w niniejszej ST dokładnością. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUG i K wymienionymi w p.10 niniejszej ST. Zamawiający ma 
obowiązek przekazać Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p. 
1.1. 
 
Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych: 
 punktów osi trasy, 
 punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
 reperów roboczych, 

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych i łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów inżynierskich (mostowych) i założenie reperów roboczych przy tych 

obiektach, 
e) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 
h) ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
i) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
j) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych ST. 
k) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy państwowej, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej ST. 
 
Wszelkie pomiary wysokościowe należy wykonywać niwelatorami o odpowiedniej dokładności. Obowiązujący układ odniesienia - Układ 
Kronsztadt 1965, X, Y - 65, Z - Kronsztadt 86. 
 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K i wytycznymi wymienionymi w p.10. 
  
Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa (państwowa i robocza). 
Niedopuszczalne jest określanie współrzędnych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem odchyłek. Jedyną akceptowaną metoda tych 
czynności jest pomiar GPS. 



 

 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
wysokości reperów. 
 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Wykonawca dokona również aktualizacji rzędnych osnowy państwowej we właściwym ośrodku zasobu geodezyjnego. 
 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. 
 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 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. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) ÷ k) konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
Wykonawca powinien wykorzystać odpowiednio odtworzoną i zagęszczoną oraz uzupełnioną według potrzeb osnowę geodezyjną założoną dla 
wykonania mapy dla celów projektowych, co ma istotny wpływ na jednorodność danych geodezyjnych z projektu i z etapu realizacji. 
 
5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy 
oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby każdy punkt zlokalizowany w obrębie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch 
punktów osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy każdym realizowanym 
obiekcie inżynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy 
pionowej, niezależnie od punktów o których mowa powyżej, na których to punktach będzie oparte wytyczenie danego obiektu. 
 
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 
wyspecyfikowany w punkcie 2.2 lub bolców metalowych w trwałych obiektach sąsiadujących nowo zastabilizowanych. 
 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego 
rzędnej. 
 
Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej klasy. 
 
Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-
giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych i rzędnych punktów 
osnowy państwowej, do której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację tą wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robót, w okresie gwarancji i rękojmi.  
 
Osnowę realizacyjną, w trakcie trwania Robót należy aktualizować nie rzadziej niż co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia 
któregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną obawę Wykonawcy lub Inżyniera, 
że takie naruszenie nastąpiło. 
 
Aktualizację osnowy poziomej wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS, aktualizację osnowy pionowej - w wyniku niwelacji precyzyjnej. 
 
5.5. Odtworzenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, 



 

która została zaktualizowana w sposób podany w p. 5.4. 
 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm. 
 
Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi punktami (palikami) po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
 
Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego 
punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 
 
5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
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 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować 
do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy krzywymi powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma 
pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
 
Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 
projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób, aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-
asfaltowej umożliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. 
 
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg 
ogólnych zasad określonych pkt 6.1. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo  
oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 



 

 
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów.  
 
Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej metodami GPS. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. początków i końców elementów 
geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i 
wysokościowym, 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie 
w sposób podany w p.5, oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do zakończenia 
okresu gwarancyjnego, 

 zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
 przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, 

łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
 uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
 aktualizacja metodami GPS punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
 wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót osnowy realizacyjnej, 
 aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych ST, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 
 pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
 wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 zakup i transport materiałów i sprzętu, 
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren 

i jego przywrócenie do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUG i K, 1979. 
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K, 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983. 

   
  



 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE 
 
D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 
D.01.02.02.11 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU DO GŁĘBOKOŚCI 15 cm 
 
D.01.02.02.22 WYWÓZ NADMIARU HUMUSU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z 
utwardzonym placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych ze zdjęciem warstwy humusu do 
głębokości zalegania - średniej głębokości zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST w miejscach zalegania pod projektowanymi 
elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2.2. Rodzaj materiałów 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
 
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać mechanicznie (równiarką spycharką ładowarką koparką) lub ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport humusu 
 



 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu budowy i dróg transportu. 
 
Przewiduje się transport zdjętego humusu wykazującego cechy przydatności do umocnienia zgodnie z ST D.06.01.01, w ilościach niezbędnych 
do wykorzystania, na składowisko przy obiektowe Wykonawcy. 
 
Nieprzydatny humus Wykonawca powinien zagospodarować zgodnie z decyzją środowiskową lub powinien przekazać okolicznym gminom. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich  
będzie wykonywane usunięcie humusu. 
 
Humus należy zdjąć do głębokości zalegania. Średnią głębokość przyjętą do wyceny określono w p.7.2 i Dokumentacji Projektowej. W 
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 
 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
 
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa drogowego objętego Robotami. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest dla średniej głębokości zalegania humusu 15 cm zdjęcia warstwy humusu - metr sześcienny (m3). wywozu nadmiaru 
humusu również z utylizacją - metr sześcienny (m3). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbioru wykonanego zdjęcia humusu dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru określonych w ST D.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” p.8 jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają niezbędnym poprawkom na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 



 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 zdjęcia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. Cena jednostkowa obejmuje: 

 ręczne i mechaniczne zdjęcie humusu w warstwach według Dokumentacji Projektowej, a w miejscach gdzie wymagane - na pełną 
głębokość jego zalegania, 

 załadunek i transport humusu na składowisko przy obiektowe Wykonawcy 
 hałdowanie humusu w pryzmy, 
 pielęgnację humusu, 
 odwóz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko, w miejsce przekazania okolicznym gminom lub składowisko Wykonawcy, 
 koszty składowiska łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu (dzierżawy), składowania, 
 przekazania nie odpłatnego humusu, likwidacji i rekultywacji terenu po składowisku, 
 utrzymanie i pielęgnację odkładu w niezbędnym zakresie, 
 bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów, 
 przygotowanie odkładu do składowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 

 
  



 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE 
 
D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 
D.01.02.04.11 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
 
D.01.02.04.41 ROZEBRANIE OPORNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i 
ulic, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym 
placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i obejmują rozbiórkę, załadunek gruzu i jego 
odwóz na miejsce składowania, następujących elementów i warstw konstrukcji nawierzchni: 

 podbudowy z kruszywa, 
 oporników betonowych na ławie betonowej, 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2 .  MATERIAŁY 
 
2 .1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2 .2 . Rodzaje materiałów 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać zatwierdzenie Inżyniera. 
 
Dla wszystkich rozbiórek należy użyć następującego sprzętu: 

 sprzęt pomiarowy, 
 koparki, 
 ładowarki, 
 równiarki, 
 spycharki, 
 sprężarka spalinowa z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, 



 

 piła spalinowa, 
 dźwig, 
 urządzenia krusząco - tnące montowane na koparkach, ładowarkach typu młot pneumatyczny, nożyce itp. 
 sprzęt ręczny. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Elementy z rozbiórki oraz pozostałe materiały nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i zostaną 
wywiezione przez Wykonawcę na składowisko Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, na odległość do 3 km. 
 
Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub wysypisko oraz 
zutylizowane. Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej pożytki wynikające z pozyskania materiałów rozbiórkowych. Część materiałów, 
spełniająca wymagania odpowiednich ST, może zostać ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
Środki transportu: samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, samochody dostawcze, inne środki transportu wymienione w PZJ i 
zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
 
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 
 
Decyzję o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania, po spełnieniu odpowiednich wymagań, podejmuje 
Inżynier. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być rozbierane bez powodowania uszkodzeń. 
 
Materiały uzyskane z rozbiórek Wykonawca powinien przewieźć na odpowiednie miejsce składowania, zależnie od własności oraz możliwości 
ponownego wykorzystania. 
 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, słupów, 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 do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97, lub zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu lub innego materiału z 
rozbiórki, Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w czystości dróg transportowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak 
również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać wymagania określone w p.5.2 niniejszej ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 



 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 

 podbudowy z kruszywa - metr kwadratowy (m2), 
 oporników betonowych na ławie betonowej - metr (m), 

 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru jak dla Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają niezbędnym poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inżyniera, na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru. 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej pożytki wynikające z pozyskania materiałów rozbiórkowych. 
 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu zrealizowanie Robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej. W szczególności zakres Robót powinien obejmować wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu 
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, łącznie z Robotami, które nie zostały zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w przedmiarze Robót. 
 
W szczególności cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
 
Dla wszystkich rozbiórek 

 wyznaczenie Robót w terenie, 
 załadunek i odwóz na właściwe wysypisko lub składowisko, 
 koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
 koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 
 koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania, 
 koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na składowisko przy obiektowe materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu z zagęszczeniem gruntu, 
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszą ST,  zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
Dla rozbiórki oporników betonowych: 

 zerwanie elementów nawierzchni wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
 odkopanie oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, ewentualne rozkucie w razie potrzeby, zerwanie podsypek, podbudów i ław 

fundamentowych, ułożenie prefabrykatów w stosy, a gruzu w pryzmy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z późniejszymi zmianami, 



 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2003.207.2016) wraz z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję 
odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 
potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 
opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
 
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

  



 

D.04.00.00 PODBUDOWY 
 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODŁOŻA 
 
D.04.01.01.12 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA O GŁĘBOKOŚCI DO 20 cm 
 
D.04.01.01.14 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA O GŁĘBOKOŚCI DO 40 cm 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z korytowaniem wraz z  
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów 

ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły 
Podoficerskiej  

PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i obejmują: 
 korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod jezdnię - na głębokość do 20 cm, 
 korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod jezdnię - na głębokość do 40 cm – na poszerzeniach, 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
Jako podłoże - koryto należy rozumieć warstwę leżącą bezpośrednio pod: 
 warstwą z kruszywa stabilizowanego cementem 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
p.1.4. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Przy mechanicznym wykonywaniu korytowania oraz profilowania i zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować m.in. 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

1. Do korytowania i profilowania podłoża: 
 równiarka, 



 

 spycharka, 
 koparko-ładowarka, 
 sprzęt ręczny. 
2. Do zagęszczania podłoża: 
 walec stalowy gładki i okołkowany, 
 walec ogumiony, 
 lekki walec ręczny 
 zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 
 inny sprzęt ręczny. 

 
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podłoża należy wywieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko lub 
wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości dróg dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji nadmiaru 
gruntu. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby 
zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem. 
 
W czasie prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wód opadowych. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
W osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera należy ustawić paliki lub szpilki. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. 
 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 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. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 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 wg tab.1. 
 
Wykonanie podłoża-koryta pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu (rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych) oraz zagęszczenie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spadki poprzeczne pod warstwy leżące bezpośrednio na 
podłożu, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania 
przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Pojawiające się w trakcie zagęszczania ulepszonego podłoża zaniżenia, rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę 



 

mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy ulepszonego podłoża powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd 
 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 

 w gruntach niespoistych ± 2%, 
 w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%, 
 dla mieszanki ulepszonego podłoża +1%, - 2%. 

 
Wykonawca będzie chronił podłoże-koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy 
podłoża-koryta na kosz własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest również powtórzenie wszystkich badań jakościowych wg p.6.2.1 i 6.2.2. 
 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia (względnie odkształcenia) oraz wtórnego modułu odkształcenia. 
 
Zagęszczenie podłoża-koryta należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika odkształcenia l0 poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. E2/E1 podczas badania modułu odkształcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy w badaniu osiągnięto 
wymagany moduł odkształcenia warstwy a niemożliwe jest osiągnięcie zagęszczenia na podstawie badań wskaźnika odkształcenia oraz w 
przypadku gdy wymagane jest jedynie badanie wskaźnika zagęszczenia, można posiłkować się badaniem wskaźnika zagęszczenia /s według 
BN-77/8931-12 lub inną metodą dopuszczoną i zaakceptowaną przez Inżyniera np. metodą izotopową. 
 
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300 mm, stopniowo 
co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej: 

 0,25 MPa - dla podłoża-koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998), 
 0,35 MPa - dla podłoża-koryta po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998). 

 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu przyrostem obciążenia jednostkowego w 
zakresie: 

 od 0,05 do 0,15 MPa - dla podłoża-koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998), 
 od 0,15 do 0,25 MPa - dla podłoża-koryta po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998), 

obliczamy na podstawie wzoru: 
E1, E2 = 3/4D (Δp/Δs)      [MPa] 

 gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
Δp - różnica nacisków (Δp=0,10), MPa 
Δs - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 

 
Wartości wskaźnika zagęszczenia /s lub wskaźnika odkształcenia l0 = E2 /E1 oraz wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny 
odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
Badanie nośności podłoża dróg o typie konstrukcji KR2 należy przeprowadzać wyłącznie płytą do obciążeń statycznych.  
 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia 
 

Badana warstwa nasypu Is lo E2 

podłoże pod konstrukcje nawierzchni jako górna warstwa nasypu lub podłoże 
doprowadzone do G1: 
- KR2  

 
 

≥ 1,00 

 
 

≤ 2,20 

 
 

≥ 80 MPa 

 
W przypadkach gdy podłoże rodzime stanowią grunty o grupie nośności < G1 oraz jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą 
być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych w podłożu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania środki 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 
5.6.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 



 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, należy postępować zgodnie z zapisem w p.5.3. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1.    Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
 
W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Inżynier może zażądać wykonania badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich 
wykonania w stosunku do częstotliwości podanej w niniejszej ST. 
 
W czasie prowadzenia Robót należy sprawdzać zagęszczenie i nośność podłoża-koryta zgodnie z wymaganiami wg p.5.4.  
 
Częstotliwość badań powinna być zgodna z Tabelą 2. 
 
Tab.2. Wymagane częstotliwości badań podłoża pod drogi 
 

Rodzaj badania Częstotliwość badań 

Wskaźnik odkształcenia Io względnie 
Wskaźnik zagęszczenia Is Co najmniej 2 badania na dziennej działce, 

- nie mniej niż 1 badanie na 600 m2  
Wtórny moduł odkształcenia E2 

 
Częstotliwość badań podłoża zjazdów: wskaźnik zagęszczenia / odkształcenia oraz nośność - 1x / zjazd. 
Częstotliwość badań podłoża umocnienia poboczy: wskaźnik zagęszczenia / odkształcenia oraz nośność - 1x / 100 mb pobocza. 
Częstotliwość badań podłoża chodników: wskaźnik zagęszczenia / odkształcenia - 1x / 100 mb chodnika. 
 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją podaną w p.5.3. 
 
Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu - korycie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia oraz nośności podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.2.2.     Dokładność wykonania podłoża-koryta 
 
• Nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, mierzona łatą 3 m  ± 3 cm  
• Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łatą 3 m i poziomicą elektroniczną    ± 0,5 %  
• Niweleta powierzchni, różnica w stosunku do projektowanych rzędnych    + 1 cm, - 3 cm 
• Odchylenie osi korpusu drogowego          
 ± 10 cm 
• Szerokość koryta           
   ± 10 cm 
Pomiarów należy dokonywać taśmą szablonem, niwelatorem, łatą 3 m i poziomicą elektroniczną z poniższą częstotliwością: 

 co 200 m   - w punktach głównych łuku i na prostych, 
 co 100 m   - na łukach o promieniu R ≥ 100 m, 
 co 50 m     - na łukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości, 

 
w punktach charakterystycznych - w przypadku występowania koryta nieliniowego. 
 
6.3.   Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione 
przez Wykonawcę na jego koszt. Nie przewiduje się potrąceń za obniżoną jakość robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 



 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest dla wykonanego, wyprofilowanego i zagęszczonego koryta jest dla: korytowania oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża - metr kwadratowy (m2), profilowania i zagęszczenia podłoża - metr kwadratowy (m2). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za wykonane niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być 
uzgodniona z Inżynierem. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za jednostkę obmiaru wg p.7.2 korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni. 
 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 wykonanie koryta w o głębokościach zgodnie z Dokumentacją Projektową w przypadkach w niej wymaganych, 
 profilowanie podłoża, 
 ewentualny wywóz nadmiaru gruntu powstałego podczas profilowania podłoża na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, 
 zagęszczenie podłoża, 
 zabezpieczenie podłoża przed nawodnieniem, 
 odwodnienie podłoża oraz jego osuszenie po zawilgoceniu, 
 ulepszenie gruntu w okolicznościach podanych w p.5.5, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998. 
  



 

D.04.00.00 PODBUDOWY 
 
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 
D.04.03.01.11 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z realizacją zadania  
inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym oraz 

zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres Robót objętych ST 
 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać przed ułożeniem każdej następnej warstwy nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, czyli: 
- na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
- na warstwach bitumicznych (podbudowa z BA oraz wiążąca), 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia i definicje użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 
2.2.1. Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz stabilizowanego cementem, powinna być stosowana kationowa emulsja 
asfaltowa przeznaczona do złączania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B5 ZM, zgodna z „Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje 
asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, IBDiM Warszawa, o właściwościach jak niżej. 
 
Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B5 ZM: 
 

Lp. Badane właściwości Metoda badania 
Wymagania 

Klasa Zakres wartości 

1 Indeks rozpadu, - PN-EN 13075-1 5 120 ÷ 180 
2 Zawartość lepiszcza ,% (m/m) PN-EN 1428 5 58 ÷ 62  1) 
3 Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR 2) 
4 Pozostałość na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR 
5 Trwałość po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR 
6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 12847 1 TBR 

7 Adhezja, % pokrycia powierzchni 3) 
PN-EN 13614 1 TBR 
WT-3, zał.2 2 ≥ 75 

8 pH emulsji PN-EN 12850 - ≥ 3,5 4) 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 

9 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 ≤ 100 
1) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m) 
2) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie 
3) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem 
4) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudowę zawierającą spoiwo hydrauliczne 



 

5) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego,       
         dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220. 
 
2.2.2. Do skropienia warstw z betonu asfaltowego na bazie zwykłych asfaltów drogowych, powinna być stosowana kationowa emulsja asfaltowa 
przeznaczona do złączania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM, zgodna z „Wymagania Techniczne. Kationowe 
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, IBDiM Warszawa, o właściwościach jak niżej. 
 
Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B3 ZM i C60 B4 ZM 
 

Lp. Badane właściwości Metoda badania 
Wymagania 

Klasa Zakres wartości 

1 Indeks rozpadu, - PN-EN 13075-1 
3 50 ÷ 100 
4 70 ÷ 130 

2 Zawartość lepiszcza ,% (m/m) PN-EN 1428 5 58 ÷ 62  1) 
3 Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR 2) 
4 Pozostałość na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR 
5 Trwałość po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR 
6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 12847 1 TBR 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 

7 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 ≤ 100 
1) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m) 
2) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie 
 
2.2.3. Do skropienia warstw z betonu asfaltowego na bazie asfaltu modyfikowanego oraz warstw bitumicznych złączanych z geosiatką 
wzmacniającą powinna być stosowana kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami przeznaczona do złączania warstw nawierzchni 
o oznaczeniu C60 BP3 ZM, zgodna z „Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009, IBDiM Warszawa, o właściwościach jak niżej. 
 
Tabela 3. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami C60 BP3 ZM: 
 

Lp. Badane właściwości Metoda badania 
Wymagania 

klasa Zakres wartości 
1 Indeks rozpadu,- PN-EN 13075-1 3 50 ÷ 100 
2 Zawartość lepiszcza,% (m/m) PN-EN 1428 5 58 ÷ 62 1) 

3 Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR 2) 
4 Pozostałość na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR 
5 Trwałość po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR 
6 Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 12847 1 TBR 

7 Adhezja, % pokrycia powierzchni 3) 
PN-EN 13614 1 TBR 
WT-3, zał.2 2 ≥ 75 

8 pH emulsji PN-EN 12850 - ≥ 3,5 4) 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 

9 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm PN-EN 1426 3 ≤ 100 
10 Temperatura mięknienia, °C PN-EN 1427 4 ≥ 43 
11 Nawrót sprężysty w 25 °C, % PN-EN 13398 4 ≥ 50 

1)   Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m) 
2)   Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m) 
3)   Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem 
4)   Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudowę zawierającą spoiwo hydrauliczne 
 
Do łączenia warstw asfaltowych zaleca się stosowanie emulsji asfaltowej kationowej wyprodukowanej wyłącznie z asfaltu D70/100, D50/70 lub 
twardszego. 
 
2.3.   Zużycie lepiszczy 
 
Orientacyjne zużycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw konstrukcyjnych powinno być takie, aby 
po odparowaniu wody z emulsji, ilości asfaltu wynosiły odpowiednio: 
 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2] 



 

Podbudowa z betonu asfaltowego AC lub AC WMS 

Podbudowa / nawierzchnia tłuczniowa 0,7 ÷ 1,0 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
0,5 ÷ 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznie 

0,3 ÷ 0,5 a) + 0,7 ÷ 1,0 b) 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

0,2 ÷ 0,5 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC lub AC WMS Podbudowa asfaltowa 0,3 ÷ 0,5 
Warstwa wiążąca z asfaltu porowatego PA Podbudowa asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 c) 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 
Warstwa ścieralna z mieszanki SMA Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 c) 

Warstwa ścieralna z mieszanki BBTM Warstwa wiążąca asfaltowa 0,4 ÷ 0,8 c) 
Warstwa ścieralna z asfaltu porowatego Pad Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 c), d) 

a) zalecana emulsja o pH > 4 

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiającej połączeni 
oraz  
         zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz 
porowatości    
         mieszanki SMA, BBTM lub PA, jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość      
         lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją 
d) jeżeli warstwa wiążąca jest z asfaltu porowatego, to nie należy stosować skropienia 
 
Przy ustalaniu ilości emulsji do skropienia pod geosiatkę należy brać pod uwagę zalecenia Producenta geowyrobu. 
Dokładne zużycie emulsji do złączenia warstw bitumicznych powinno zostać sprawdzone na odcinku próbnym, w zależności od rodzaju 
warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Ilość lepiszcza powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewniała całkowite 
pokrycie emulsją skrapianej powierzchni a jednocześnie nie powodowała spływu emulsji po nawierzchni. 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie i transport emulsji powinien być 
zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
Używany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
 
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń dwu szczotkowych. Pierwsza ze 
szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających 
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 

 sprężarki, 
 lance do odpylania, 
 zbiorniki z wodą 
 szczotki ręczne. 

 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza 
równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na 
nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na 
sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
 prędkości poruszania się skrapiarki (dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 ÷ 6 km/h), 
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
 ilości lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Kolektor 
skrapiarki powinien być wyposażony w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla 
zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się stosowania skrapiarek, których 



 

kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe. Zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: 
ciśnienie, obroty pompy prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a 
następującymi parametrami: 

 ciśnieniem lepiszcza, 
 obrotami pompy, 
 prędkością jazdy skrapiarki, 
 temperaturą lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości ustalonej wg p.2. zarówno w kierunku podłużnym jak i 
poprzecznym. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport lepiszczy 
 
Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. 
Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 
m, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ lepiszcza. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania lepiszcza powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
Transport zanieczyszczeń pozostałych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa się środkami zaproponowanymi przez Wykonawcę, w sposób nie 
powodujący ponownego zabrudzenia jezdni. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez oczyszczenie mechaniczne. Po 
oczyszczeniu nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego, należy odpylić nawierzchnię za pomocą sprężonego powietrza. Odpylana 
powierzchnia musi być sucha. Nie odpyla się powierzchni podbudów niezwiązanych. 
 
5.3. Odcinek próbny 
 
Codziennie przed przystąpieniem do Robót należy wykonać odcinek próbny, stanowiący fragment powierzchni przewidzianej do skropienia, o 
szerokości pojedynczego pasa skrapiania i długości min. 100m, z którego należy pobrać min. 2 próbki w celu sprawdzenia ilości lepiszcza na m2 
oraz określenia poprawności ustawień parametrów pracy skrapiarki pozwalających na skrapianie w ilości zgodnej z założoną na podstawie 
badań laboratoryjnych. 
 
5.4. Skropienie warstw nawierzchni 
 
Warstwa przed skropieniem powinna być sucha i oczyszczona. Jeżeli oczyszczona warstwa została zawilgocona, to skropienie lepiszczem 
może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z 
dyszą rozpryskową). 
 
5.4.1.     Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. Skropienie powinno być równomierne a ilość 
rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa ilości założonej w pkt.2. z tolerancją ±10 %. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i 
odparowania wody z emulsji. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji, 
 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 



 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed 
uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi odpowiednie dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w 
robotach budowlanych oraz potwierdzające wymagane parametry. Następnie Wykonawca powinien przeprowadzić sprawdzenie poprawnego 
wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do skropienia, a następnie dokonać próbnego skropienia warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i sprawdzenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 
Badania kationowych emulsji asfaltowych należy przeprowadzać według norm wyszczególnionych w WT-3 „Emulsje asfaltowe 2009”. Do 
badania indeksu rozpadu emulsji należy stosować wypełniacz mineralny Forshammer. W okresie 12 miesięcy od daty opublikowania załącznika 
krajowego do PN-EN 13808 dopuszcza się stosowanie innych wypełniaczy mineralnych, jednak zgodnych z zapisami PN-EN 13808. 
Badanie adhezji należy przeprowadzać jedną z dwóch metod: 
 dotychczas stosowaną metodą - według załącznika 2 do WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, 
 według PN-EN 13614, na krajowym kruszywie - do badań zaleca się grys płukany granitowy, frakcji 8/11 zgodnie z WT-3. 
Adhezję należy oznaczać, co najmniej jeden raz dla każdej partii produkcyjnej emulsji. 
Próbki emulsji i asfaltów do badań laboratoryjnych powinny być pobierane według PN-EN 58. 
Przygotowanie próbek analitycznych powinno być wykonane według PN-EN 12594. 
 
6.3.1. Badania lepiszczy 
 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta. W wypadkach wątpliwych Inżynier zaleci wykonanie dodatkowych badań. 
 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Raz na miesiąc dla każdej skrapiarki należy przeprowadzić kontrolę ilości 
rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1:2005 „Powierzchniowe utrwalenia. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny 
rozkład lepiszcza i kruszywa”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy jest dla: 
 oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego - metr kwadratowy (m2), 
 oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych - metr kwadratowy (m2), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi 
podlegają: 
 oczyszczenie pod skropienie 
 skropienie 



 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli asfaltu i emulsji, ilości rozłożonego lepiszcza oraz atesty 
producenta. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstawą płatności jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- odpylenie podłoża sprężonym powietrzem, 
- odwóz zanieczyszczeń na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem składowania i utylizacji, 
- ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń mechanicznych, 
- zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 
- wykonanie odcinka próbnego ze sprawdzeniem wymaganej ilości skropienia oraz ustawień skrapiarki, 
- skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych na odcinku próbnym, 
- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez środki transportu lub inne maszyny czy urządzenia, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
Polskie Normy powołane w WT-2 Polskie Normy powołane w WT-3 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Zeszyt 66 IBDiM - Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - Janusz Zawadzki, Dariusz Sybilski, 
Paweł Skwierczyński, 2004 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
 
  



 

D.04.00.00 PODBUDOWY 
 
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
D.04.04.02.12 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 cm 
D.04.04.02.13 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 cm 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla 
samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły 
Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstw podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu i grubościach warstw: 
- mieszanka kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm, grubości 20 cm, 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997, normami związanymi, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie: 
- kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane w 

odpowiedniej proporcjach dadzą uziarnienie zgodne z tabelą 1; 
 
Dla mieszanek kruszyw łamanych przygotowywanych przez Wykonawcę wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania 
poszczególnych frakcji kruszyw. 
 
Nie dopuszcza się stosowania kruszyw sztucznych (materiałów odpadowych) takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz, destrukt 
betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał (kruszyw naturalnych). 
 
2.3.   Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1.     Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne 
wg Tab.1 i 3. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. 
 
Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 
 



 

Sito kwadratowe [mm] 
Przechodzi przez sito [%] 

niesort 0/31.5 mm niesort 0/63 mm 
63 100 100 

31,5 100 76 - 100 
20 77 - 100 62 - 100 
16 69 - 94 56 - 92 

12,8 60 - 85 49 - 86 
8 50 - 75 40 - 75 

6,3 44 - 68 35 - 68 
4 37 - 58 28 -58 
2 25 - 42 18 - 41 
1 18 - 32 13 - 32 

0,5 14 - 24 9 - 24 
0,25 7 - 15 5 - 16 

0,125 4 - 12 4 - 12 
0,075 2 - 12 2 - 12 

 
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym, powinna spełniać warunek szczelności warstwy (nieprzenikania 
cząstek): 
 

D15 / d85 ≤ 5 
 
w którym: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu 
warstwy geowłókniny separującej. 
 
2.4.   Właściwości kruszywa 
 
Tabela 2. Właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu na warstwy podbudowy 
 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Niesort 0/63 mm Niesort 0/31.5 mm 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, % 2 - 12 2 - 10 
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 10 5 
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż, % 40 35 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż, % 1 1 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu met. I lub II Proctora 30 - 70 30 - 70 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, 
i  i j i  % 

 
50 

 
35 

 
35 

 
30 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 5 3 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż, % 10 5 
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż, % 1 1 
10 Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, % 60 120 

 
2.5.   Woda 
 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą wodociągową dla której nie określa się wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez Inżyniera. 



 

 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku możliwości zakupu mieszanki 

bezpośrednio u producenta , 
- równiarki albo układarki kruszywa, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 
- cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia, 
- w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, nie powodujący rozsegregowania frakcji 
kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłożem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm jest górna warstwa technologiczna wg ST D.04.05.01. 
 
5.3. Przygotowanie kruszywa łamanego 
 
Przygotowanie mieszanki kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilżenie 
do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 
5.4. Transport i rozściełanie kruszywa 
 
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 
 
Materiał wbudowuje się i zagęszcza: 
- w jednej warstwie w przypadku warstw o grubości ≤ 20 cm 
- w 2 warstwach po 15 cm w przypadku warstw o grubości 30 cm. 
 
Inżynier może dopuścić rozkładanie warstwy podbudowy układarkami mechanicznymi, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do rozjeżdżania i 
rozluźnienia materiału w warstwie leżącej poniżej, spowodowanego transportem materiału do układarki. 
 
W przypadku gdy to nastąpi, Wykonawca powinien przerwać dalsze układanie warstwy podbudowy i powtórzyć profilowanie i zagęszczenie 
warstwy leżącej poniżej, łącznie z wymaganymi badaniami zagęszczenia. 
 
5.5. Profilowanie 
 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w 
Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 
 
5.6. Zagęszczenie 
 
Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil 
powierzchni podbudowy łatą za pomocą sznurka lub inną metodą. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 
5.4 przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność 
badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.9.7. 
 
5.7. 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 oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt napraw i powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 
 
5.8. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
 
5.8.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
 
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm, + 1 cm. 
 
5.8.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 
 
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04, 
4-metrową łatą nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 20 mm. 
 
5.8.3. Zgodność spadku podbudowy 
 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku 
więcej niż o ± 0,5%. 
 
5.8.4. Szerokość podbudowy 
 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy 
podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej. 
 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5 cm i -1 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
 
5.8.5. Ukształtowanie osi podbudowy 
 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
 
5.8.6. Grubość warstwy podbudowy 
 
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczyć +10%, -0% grubości 
projektowanej. 
 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.8.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, badane płytą statyczną typu VSS  
o średnicy D=300 mm, powinny być zgodne z tabelą 4. 
 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia w zakresie od 0,25 ÷ 0,35 MPa i dla 
końcowego obciążenia 0,55 MPa. 
 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 

 
E1, E2 = D (Δp/Δs)      [MPa] 

gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
Δp - różnica nacisków (Δp=0,10), MPa 
Δs - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
 
Tab.4. Wymagania dla wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia 
 

Badana warstwa nasypu lo E2 

podbudowa w konstrukcjach typu KR6 ÷ KR3 ≤ 2,20 ≥ 180 MPa 
podbudowa w konstrukcjach typu KR2 ÷ KR1 ≤ 2,20 ≥ 140 MPa 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 



 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.3 
 
Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na reprezentatywnych próbkach w okresie 
dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 5000 m3 i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. 
Dodatkowo dla każdej przebadanej partii należy określić wilgotność optymalną maksymalną gęstość szkieletu gruntowego. 
 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki 
badania nośności płytą VSS, wykonane na odcinku próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
6.2.2. Kontrolę jakości wykonania podłoża 
 
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01. 
 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych ST, usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z 
częstotliwością 1 badanie na każde 3000 m3 wbudowanego materiału. 
 
Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷ 5, Tabeli 2. 
 
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej 
działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 
 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać z częstotliwością przedstawioną w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Lokalizacja warstwy 
Częstotliwość pomiarów 

Min. liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Max. powierzchnia warstwy 
przypadająca na jedno badanie 

1 Podbudowa na jezdni głównej 3 3000 m2 

2 Podbudowa na pozostałych drogach 2 600 m2 

 
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7. 
 
6.4.   Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres  pomiarów dotyczących  cech geometrycznych  podbudowy  podano w tabl. 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 



 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

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

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

 
6.5.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 5.9 powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 1 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. 
 
6.5.2. 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. 
 
6.5.3. 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 i ich utrzymania (w tym podłoża) przez Wykonawcę podbudowy. 
 
6.5.4.    Rozluźnienie warstwy po której odbywa się transport 
 
W przypadku gdy nastąpi rozjeżdżenie i rozluźnienie materiału w juz zagęszczonej i odebranej warstwie leżącej poniżej, na skutek prowadzenia 
transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwę, jeśli konieczne dowiezie nowy materiał, wyprofiluje i zagęści do wymaganych 
parametrów. Wykonawca ma również obowiązek powtórzenia na koszt własny, badań zagęszczenia i nośności naprawionej warstwy, zgodnie z 
wymaganiami Tab.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest dla wykonanej: 
- podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm - metr kwadratowy (m2), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad jw. 
 



 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.3. Dokumenty i badania do odbioru 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
- zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 
- zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
- zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 
- równości podłużnej i poprzecznej, 
- szerokości podbudowy, 
- konstrukcji i grubości podbudowy, 
- zagęszczenia, 
- nośności. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci  się  za jednostkę  obmiarową wg   p.7.2  wykonanej  podbudowy z  kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności, 
- transport i wbudowanie, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- profilowanie, 
- zagęszczenie, 
- bieżące  utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania  innych  Robót,  niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w 

przypadku dopuszczenia do transportu, 
- utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i  

budownictwie drogowym 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit  

badawczych. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika  

piaskowego. Załącznik A. 
PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w  

suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

(wraz z późniejszymi poprawkami) 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 



 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
 
 

 

  



 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
 
D.08.01.01 OPORNIKI BETONOWE 
 
D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ustawieniem oporników 
betonowych, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z 
utwardzonym placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i obejmują ułożenie: 

- opornika betonowego 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:5 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Opornik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia  podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z  normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5. 
 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Do ustawienia oporników na ławie betonowej przewiduje się użycie: 

- oporniki betonowe uliczne 12x25 cm - gat. 1, jednowarstwowe, 
- mieszanka betonowa C12/15 na ławę fundamentową 
- podsypka cementowo-piaskową 1:5, 
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:3 
- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 
- bitumiczna masa zalewowa, 
- woda, 

 
2.3. Oporniki betonowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004 
 
Oporniki powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

- nasiąkliwość - klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %, 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu zamrażania / 

rozmrażania - wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 
- wytrzymałość na zginanie - min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 5,0 MPa; minimalna wytrzymałość na 

zginanie ≥ 4,0 MPa, 
- odporność na ścieranie - min. klasa 3 (H), odporność na ścieranie wg met. w załączniku G ≤ 23 mm. 

 
2.4. Materiały na podsypkę 
 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod oporniki należy stosować następujące materiały: 



 

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13242:2004, o wskaźniku 
jednorodności uziarnienia Cu ≥ 3, 

- cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002 
- woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. 

 
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:5, o konsystencji wilgotnej. 
 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 
równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
 
2.5. Materiały na ławy 
 
Do wykonania ław pod oporniki należy stosować mieszankę betonową o klasie wytrzymałości na ściskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o 
konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001. 
 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004. 
 
Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 
 
2.6. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać odpowiednie Aprobaty Technicznej zezwalające na stosowanie w 
budownictwie drogowym do uszczelniania nawierzchni betonowych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia 
Kierownikowi Projektu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt 
 
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej SST . 
 
Roboty związane z ułożeniem oporników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje się mieszarkę. Do cięcia oporników należy 
używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
 
4.2. Transport oporników 
 
Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Używane środki 
transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane Roboty. 
 
5.2. Zakres robót przy układaniu oporników betonowych 
 
Zakres wykonywanych Robót: 

- wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla opornika zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej z Dokumentacją 

Projektową 



 

- ułożenie deskowania dla ławy pod opornikowej z oporem, 
- wykonanie ławy betonowej grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową z oporem z betonu C12/15, 
- demontaż deskowania ławy, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:5 grubości 5 cm, 
- ułożenie opornika na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową (także obniżony), 
- w odstępach maksymalnie co 10 m w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne na głębokość 1/3 wysokości ławy,   wypełnione   

bitumiczną  masą  zalewową  lub   uszczelniającą.   Szczeliny dylatacyjne starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć 
przed zalaniem. Stosować można masę na zimno lub gorąco zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Wykonane ławy i spoiny należy poddać pielęgnacji przez minimum 7 dni poprzez regularne polewanie wodą odpowiadającą wymaganiom PN-
EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. 
 
Przy   Robotach   bezwzględnie   przestrzegać   prawidłowego   usytuowania   opornika   zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu 
 
5.3.1. Ławy betonowe 
 
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej. 

 
Ławy powinny być wykonywane w mieszanki betonowej C12/15 o konsystencji gęsto plastycznej lub plastycznej, układanej wyłącznie w 
deskowaniu. Nie dopuszcza się wykonywania ław bez deskowań, z mieszanek o konsystencji wilgotnej. 
 
5.3.2. Oporniki 
 
Wysokość opornika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną 
niweletą jezdni. 
 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoin nie wypełniamy zaprawą cementową. 
 
Nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach co 20 m spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową. 
 
Do cięcia oporników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza się do użytku oporników połamanych lub 
ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed i w czasie robót 
 
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie atestów producenta i badań 
kontrolnych, 

- prawidłowości wykonania ław betonowych, 
- właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji powykonawczej, 
- sprawdzeniu stopnia równości, 
- ewentualnym sprawdzeniu wypełnienia spoin pomiędzy opornikami, 
- sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową wykonanego opornika jest metr (m) w rozbiciu na rozmiary i typy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 



 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy). Odbiór elementów ulic powinien 
być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich 
postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego opornika na ławie betonowej. Cena jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 
wykonania i obejmuje: 

- zakup i transport wszystkich materiałów, 
- ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową 
- wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- wykonanie dylatacji ławy z zalaniem masą zalewową lub uszczelniającą 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:5, 
- właściwe wysokościowe ułożenie opornika, 
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- pielęgnację wykonanych ław i spoin 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-EN 1340:2004          Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12620:2003        Kruszywo do betonu. 
PN-EN 13242:2004        Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym 
PN-EN 206-1:2003         Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12350-3:2001     Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Vebe. 
PN-EN 197-1:2002         Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji. 
PN-88/B-04481               Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r. 
 
  



 

D.10.00.00 INNE ROBOTY 
 
D.10.01.01 ROBOTY BETONOWE 
 
D.10.01.01.11 ROBOTY BETONOWE- ŻELBETOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót żelbetowych, w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym oraz 
zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót konstrukcyjnych z betonu i 
podbetonu w elementach konstrukcyjnych. 

Zakres robót betonowych w elementach konstrukcyjnych w projektowanej budowie obejmuje: 

 Wykonanie kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi przepisami 
branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem 
technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 20/25, (B 25), chudy beton C 8/10 ( B 10 ) 

2.2 Składniki mieszanki 

2.2.1 Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  
świadectwo  jakości  powinna  być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2 Kruszywo 

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

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

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa 
może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

2.2.3 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 



 

2.3 Beton 

2.3.1 Beton konstrukcyjny 

Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW – opisem technicznym i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 ( B 
25 ), spełniający wymagania normy PN-EN 206-1:2003. 

 

2.3.2 Beton podkładowy. 

Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z 
utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania określa norma PN-EN 206-
1:2003. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 

3.2. Sprzęt 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo  legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na 
całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 

 

4.2. Transport masy betonowej 

 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

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

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

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 



 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane Roboty. 

 

5.2. Zakres robót przy robotach betoniarskich 

 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji 
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna  być  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, 
kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251:1963. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić 
żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 



 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

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

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

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

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu 
konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania 
przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, 
gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją 
usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie 
mieszanki,  należy dodatkowo  stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przy wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy przestrzegać  dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, 

- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej, 

- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt 
gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych, 

 

- należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m, 

- belki wibracyjne powinny być  stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 



 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne, 

- ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w 
ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem  
technicznym. Powierzchnia betonu  e miejscu  przerwy roboczej  powinna być prostopadła do  kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod 
kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i 
ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 
3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

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

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

 

5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach  przechowywanych w takich samych  warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

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

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Kontynuowanie 
betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne. 

5.5 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a 
w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 



 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6 Wykańczanie powierzchni betonu 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 
powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia 
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w Dokumentacji Projektowej . 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych . 

5.8 Deskowania i rusztowania 

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt sporządza Wykonawca 
uwzględniając wymagania niniejszej Specyfikacji. 

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnić: 

- odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- jednorodną powierzchnię betonu, 

- odpowiednią szczelność, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Konstrukcja deskowań i rusztowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie 
gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny 
efekt robót. 

5.9 Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną 
na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
metodami badań. 

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub 
wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i 
betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 



 

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

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

 

6.2. Badania przed i w czasie robót 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków, 

• zbrojenia, 

• betonowania, 

• zagęszczenia betonu, 

• robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6.3. Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną 
tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Jednostką obmiarową może być m2, m3 lub kg. 

Podstawą  wykonania  i  oceny  ilości  robót  jest harmonogram  robót  zgłoszony  przez Wykonawcę i zaakceptowany przez NI . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 

 



 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 

 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót 
zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10. UWAGI OGÓLNE 

 Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz 
„Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z późn.zmianami. 

 Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane 
przez Kierownika budowy z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń w swojej specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. 
Dokumenty te powinny być złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wszystkie ujęte w projekcie materiały winny posiadać wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 [1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. [2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza 
chemiczna cementu. 

[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 



 

 

[4].PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu powszechnego użytku. 

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności. [6].PN-EN 197-6:2002 

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

[10]. 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. 

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 

[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

  



 

D.10.00.00 INNE ROBOTY 

 

D.10.02.01 IZOLACJE PRZECIWWODNE, PRZECIWWILGOCIOWE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE 

 

D.10.02.01.11 IZOLACJE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót izolacyjnych, przeciwwilgociowych i powłok 
zabezpieczających, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym 
placem manewrowym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie”, której zestawienie 
zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Zakres rzeczowy Robót objętych ST 

wykonania izolacji poziomej z geomembrany HDPE pod :  

fundamenty: budynków, pomostów, urządzeń, zbiorników itp.  

izolacji pionowych z dyspersji asfaltowo-kauczukowej dla : 

fundamentów: budynków, pomostów, urządzeń, zbiorników itp.  

izolacji poziomych z papy asfaltowej, 

wykonanie powłok zabezpieczających beton w następujących obiektach: 

zabezpieczenie ścian wewnętrznych ora zewnętrznych 1,0m od korony elastyczną powłoką z żywicy epoksydowej z dodatkiem bitumów – 2 warstwy 
(400µm), 

zabezpieczenie najazdów kanału technologicznego oraz płyty dennej od góry powłoką ochronną antypoślizgową. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogólne". 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 2.0 MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru 
wewnętrznego( atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania ( data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach ( 
określonych w Aprobacie ). 

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych 
być zgodne z normą PN-69/B-10260. 

2.2.1 Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno są stosowane następujące materiały: 

roztwory, lepiki asfaltowe, masy asfaltowo-kauczukowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 

2.2.2 Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco są stosowane następujące materiały: 

papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B27619 oraz PN-92/B27620:1998, 



 

lepiki asfaltowe stosowane na gorąco powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998. 

2.2.3 Izolacje geomembramowe 

Do wykonywania izolacji geomembranowych należy zastosować geomembranę z tłoczonego polietylenu wysokiej gęstości HDPE. 

Grubość membrany min 0,6mm, wysokość tłoczenia 8 mm, wytrzymałość na ściskanie ≥ 250 kN/m2. 

2.2.4 Powłoki zabezpieczające beton 

Do wykonania powłok zabezpieczających beton przewidziano następujące materiału: 

2.2.5 Szpachlówka epoksydowo - cementowa 

Szpachlówka o wysokiej odporności chemicznej i następujących parametrach: 

wytrzymałość na ściskanie ≥ 35MPa 

wytrzymałość na zginanie ≥ 6MPa 

pczyczepność do podłoża ≥ 2MPa 

paroprzepuszczalność. 

2.2.6 Żywica epoksydowa 

Bezrozpuszczalnikowa dwuskładnikowa żywica epoksydowa o następujących właściwościach: 

duża odporność chemiczna  

przyczepność do podłoża ≥ 1.5 MPa 

wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ≥40 MPa 

wytrzymałość na ściskanie ≥ 60MPa 

odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne 

odporność na warunki atmosferyczne i UV. 

2.2.7 Żywica epoksydowo - bitumiczna 

Dwuskładnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami żywicy epoksydowej o następujących właściwościach. 

odporność chemiczna – odporna na środowisko ścieków w zakresie ph – 4-13, oraz na  siarkowodór.  

przyczepność do podłoża ≥1.5 MPa 

wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPa 

przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem w zakresie 72h ≥ 0.6MPa 

elastyczność – zdolność do przenoszenia rys ≥ 0.3 mm 

możliwość nakładania na wilgotne podłoże 

odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne. 

2.2.8 Mata z włókna szklanego 

Mata z włókna szklanego o gramaturze 300g/m2. 

Powłoka antykorozyjna zabezpieczająca przed siarkowodorem 

Kompozycja produkowana na bazie specjalnych cementów modyfikowanych polimereami, odpowiednio dobranych wypełniaczy, włókien oraz dodatków i 
domieszek modyfikujących o następujących właściwościach: 

odporność klasy ekspozycji XA2, 

dobra przyczepność do podłoża betonowego, 

wysoka odporność na siarkowodór, 

mały skurcz, 

odporne na działanie mrozu. 

2.2.9 Powłoki antypoślizgowe 

Do wykonania powłok antypoślizogowych przewidziano następujące materiału: 

2.2.10 Grunt 

Materiał na bazie żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 

2.2.11 Materiał nawierzchniowy 

Materiał na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu o wymaganiach : 

wysoka odporność chemiczna szczególnie na działanie środków odladzających. 

odkształcalność ≥ 30% 

wytrzymałość na zginanie ≥ 6 MPa 



 

twardość – Shore – A>90 

przyczepność do podłoża ≥ 1.5 Mpa. 

2.2.12 Materiał zabezpieczający 

Materiał na bazie żywicy poliuretanowej o następujących wymaganiach: 

odporność na UV 

odporność na ścieranie 

odporność na warunki atmosferyczne 

2.2.13 Piasek kwarcowy 

Piasek kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0.4 – 0.7 mm. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 

3.2. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów izolacyjnych 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, 
deszczem i mrozem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty. 

 

5.2. Zakres robót przy robotach izolacyjnych 

 

Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiałów, oraz wymaganiami norm.  

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu antykorozyjnych powłok ochronnych. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 oC do +35 oC i być o 3 stopnie wyższa od  temperatury punktu 
rosy.  

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  

5.2.1 Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające 
wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd.  

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta odnośnie: 

oczyszczenia podłoża – metodą strumieniowo-ścierną 

wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

temperatury podłoża, 

wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności), 

5.2.2 Gruntowanie 



 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego zestawu powłok zabezpieczających zgodnie z kartą technologiczną Producenta .  

5.2.3 Wykonywanie warstwy izolacyjnej 

Izolacja z papy asfaltowej 

Izolacja powinna składać się z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy 
lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0  1,5 mm. Szerokość zakładów papy 
zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie o połowę szerokości arkusza. 

Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco 

Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niż dwie, a łączna grubość tych 
warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny być podgrzewane do temperatury 160180C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania 
nie powinna być niższa niż 140C. 

Izolacja z masy asfaltowo – kauczukowej na zimno 

Izolację z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi się na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio przygotowane podłoże. Powierzchnie betonowe 
przeznaczone do izolowania należy starannie oczyścić z obcych materiałów i innych cząstek betonu oraz wyrównać ubytki zaprawą cementowo-piaskową. 
Nanoszenie masy typu R - rzadkiego roztworu do gruntowania - należy prowadzić w temperaturze powyżej + 5oC, optymalnie + 20oC. 

Masę asfaltowo-kauczukowa typu P - półpłynną - nanosi się ( na uprzednio zagruntowane  podłoże betonowe) w sposób analogiczny i w tym samym 
zakresie temperatur, co typu R. Wszystkie warstwy  należy nakładać sposobem malarskim starannie  wcierając „na krzyż” materiał izolacyjny w 
przygotowane jak wyżej podłoże betonowe. Każdą następną warstwę nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. 

Geomembrana tłoczona HDPE 

Geomembrany z tłoczonego polietylenu wysokiej gęstości HDPE. – stosowana jest dla uzyskania  izolacji przeciwwilgociowej oraz jako warstwa 
poślizgowa.  

Geomembranę układa się bezpośrednio na czystym podłożu betonowym wytłoczeniami ku górze: 

krawędzie łączone na zakład min. 20cm, wkładając wytłoczenia jedno w drugie, 

połączenie to należy następnie uszczelnić odpowiednią taśmą. 

należy pamiętać o 30 cm naddatku poza fundament lub brzeg płyty. 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych 
Producenta i aprobatach technicznych. 

5.2.4 Wykonywanie powłok zabezpieczających 

5.2.4.1 Powłoka epoksydowo - bitumiczna 

Szpachlowanie 

Po oczyszczeniu podłoża zaleca się położenie szpachlówki epoksydowo-cementowej wyrównującej podłoże. Powierzchnie przed aplikacją szpachlówki 
gruntownie zmoczyć. Materiał może być aplikowany przez tradycyjne szpachlowanie ręczne lub natryskowe. Grubość szpachlówki min. 1.5mm. Przez 
pierwsze 24 h szpachlówkę chronić przed wodą. 

Wykonanie powłoki na ścianach, dnie zbiorników, komór 

Po dokładnym wymieszaniu składników żywicy za pomocą mieszadła wolnoobrotowego nakładać na powierzchnię na powierzchnię za pomocą pędzla lub 
wałka ewentualnie metodą natryskową wysokociśnieniową. Nałożyć min dwie warstwy żywicy tak aby uzyskać minimalną grubość suchej powłoki 400µm. 
Czas dostępu pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw nie powinien przekracza c czasów podanych w kartach technicznych materiałów. 

5.2.4.2 Powłoka epoksydowa 

Szpachlowanie 

Po oczyszczeniu podłoża zaleca się położenie szpachlówki epoksydowo-cementowej wyrównującej podłoże. Powierzchnie przed aplikacją szpachlówki 
gruntownie zmoczyć. Materiał może być aplikowany przez tradycyjne szpachlowanie ręczne lub natryskowe. Grubość szpachlówki min. 1.5mm. Przez 
pierwsze 24 h szpachlówkę chronić przed wodą. 

Wykonanie powłoki na ścianach i leju komór 

Przygotowanepodłoże zagruntować materiałem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej. Następną czynność technologiczną należy wykonać w ciągu 
max. 24 godzin przy temperaturze +20oC. Należy nałozyć warstwy ochronne z żywicy epoksydowej przy pomocy natrysku bezpowietrznego lub wałka – 3 
warstwy. Grubość suchej powłoki – min. 600µm. 

 

5.2.4.3 Powłoka z laminatu na kopule górnej i pasie górnym ściany walcowej wysokości 2,0m. 

Wykonanie powłoki –laminatu  

Przygotowane podłoże należy zagruntować żywicą epoksydową–zużycie ok. 0,4kg/m2. W świeżą warstwę gruntu wkleić włókno szklane pionowymi 
uderzeniami twardych pędzli w kierunku prostopadłym do powierzchni izolacji lub przez wałkowanie maty wałkami metalowymi z wyżłobieniami na 
obwodzie. Następnego dnia po związaniu żywicy powstały laminat należy dodatkowo zakotwić mechanicznie za pomocą kołków rozporowych w ilości 10 
szt/m2.  



 

Po zakotwieniu laminatu pokryć go kolejną warstwą żywicy z dodatkiem środka stabilizującego zużycie ok. 0,4kg/m2. Po utwardzeniu warstwy należy ją 
dokładnie skontrolować, ewentualne pęcherze wyciąć i miejsca te powtórnie zalaminować. Na utwardzoną powierzchnię  nanieść materiał z żywicy 
epoksydowej przeznaczony na warstwę powlekającą. Grubość warstwy ok. 0,5mm. 

5.2.4.4 Powłoka antykorozyjna zabezpieczająca przed siarkowodorem 

Na przygotowane podłoże należy nanieść powłokę antykorozyjną zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3 Wykonywanie powłok antypoślizgowych 

Przygotowane podłoże należy zagruntować przy pomocy gruntu na bazie żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. Min. temp. podłoża 10oC. Następnie 
krótko przed rozpoczęciem prac wymieszać składniki żywicy poliuretanowo-epoksydowej dodając piasek kwarcowy ( 0,4-0,7 ) w stosunku wagowym 1:1. 
Otrzymany materiał nanieść przez szpachlowanie i rozprowadzić równomiernie przy pomocy szpachli gumowej na prowadnicach w miarę możliwości 
jednowarstwowo. Grubość warstwy min 2mm. Na świeżo wykonanej powierzchni nośnej wykonać posypkę piaskiem kwarcowym  
(0,5-1 mm) w ilości 2kg/m2. Nadmiar piasku usunąć. Warstwę zamykającą wykonuje się poprzez cienkowarstwowe nałożenie wałkiem lub pędzlem żywicy 
poliuretanowej odpornej na warunki atmosferyczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST.00. „Wymagania 
ogólne” 

6.2 Badanie i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych 
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta ( atesty materiałów ). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrola robót obejmuje: 

kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
złuszczeń lub odspojeń itp.), 

oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami 
Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną 

kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

oznaczanie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych)  

 Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Powierzchnię oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu i faktycznej wysokości zabezpieczenia, lub jako sumę powierzchni figur geometrycznych 
opisanych na wykonanym zabezpieczeniu. Z powierzchni zabezpieczeń  nie potrąca się powierzchni nie zabezpieczonych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 

Jednostką obmiaru jest – m2 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

- przygotowane podłoże po oczyszczeniu 

- podłoże po gruntowaniu 

Odbiory po zakończeniu robót ( po stwardnieniu całej powłoki ochronnej) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące: 

roboty przygotowawcze ( np. szalowanie, o ile jest niezbędne) 



 

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji 

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

gruntowanie powierzchni 

wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1 PN-69/B-10260              Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

4 PN-90/B-04-615              Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

5 PN-91/B-27618               Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

6 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

7 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

8 PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenarskich. 

9 PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy stałym rozciaganiu. 

10 PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych 

 

Inne dokumenty 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

Instrukcja ITB Nr 351/98  W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.  

  



 

D.10.00.00 INNE ROBOTY 

 

D.10.03.01 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

D.10.03.01.11 KONSTRUKCJA STALOWA PODESTÓW I SCHODÓW 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonywaniem konstrukcji staowych, w 
ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym 
oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych, 

 zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, 

 pozostałe prace pomocnicze. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S2 35 JR 92 wg PN-EN  10025:2002. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien 
zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, 
że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2.2. Powłoki malarskie 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie następującym zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia 
czystości i odtłuszczeniu powierzchni malowanych: 



 

 2 warstwy – farba do gruntowania olejno-żywiczna, 

 2 warstwy – emalia ftalowa ogólnego stosowania. 
2.2.3. Elementy mocujące 
 
2.2.3.1  HAS-E M 16x125/108: Numer artykułu: 00333106 
 Dane techniczne 
Średnica: 16 mm 
Długość kotwy: 252 mm 
Rodzaj kotwy: Kotwa chemiczna Standardowa głębokość kotwienia: 125 mm 
Maks. grubość elementu 
mocowanego (tfix): 108 mm 
Średnica wiertła: 18 mm Narzędzia niezbędne do 
osadzania: TE-Y-E M16 
Otwór przelotowy (dh): 18 mm Minimalna głębokość otworu (h1): 125 mm Skład materiału: Klasa stali 5.8 
Materiał  powłoka/powłoka 
galwaniczna/wykończenie: Galwanizowany min. 5µm 
Oznaczenie łba kotwy: None 
Sztuk w opakowaniu: 10 
Hilti HVU, Hilti HIT-HY 150 MAX, Hilti HIT-HY 150 
Zastosowanie z:MAX-SD, Hilti HIT-RE 500, Hilti HIT-RE 500-SD, Hilti HIT-MM PLUS, HFX 

2.2.3.2  HIT-HY 70 Żywica iniekcyjna: Numer artykułu: 00383677w cegle i betonie komórkowym 
 
Dane techniczne 
Pojemność: 330 ml 
Mikser w zestawie: 2 
Zastosowanie z: Hilti HIT-V, Hilti HIT-SC, Hilti HIT-AC, Hilti HIT-S, HAS, Hilti 
HIT-IG, Hilti HIT-IC, HAS-M 
Rodzaj kotwy: Kotwa chemiczna 
Zawartość ładunku: 330 ml 
Typ mieszacza: RE-M 
Mikser w zestawie: Tak 
Materiał podłoża: Beton (nie spękany) , Cegła (dziurawka), Cegła silikatowa 
Aprobaty: DIBt, SOCOTEC 
Inne raporty z badań: Fire, Glass Przydatność do użycia od daty 
produkcji: 12 mies. 
Greendot Tak 
Zakres temperatur podłoża: -5 °C - 40 °C 
Zakres średnic pręta: 6 mm - 20 mm 
Kierunek montażu: Wszystkie 
Odpowiednie tuleje: Hilti HIT-SC, Hilti HIT-S 
Wymagany dozownik: MD 2000, MD 2500, ED 3500 P 3500 F Zakres temperatur podczas instalacji: 5 °C - 40 °C 
Zakres temperatur podczas pracy: 72 °C - 120 °C 
Zakres temperatur przechowywania i 
transportu: 5 °C - 25 °C 

2.2.3.3 Kotwa wklejana HAS-E-F M 12x110/128: Numer artykułu: 00333150 
 
Dane techniczne 
Średnica: 12 mm 
Długość kotwy: 253 mm 
Rodzaj kotwy: Kotwa chemiczna Standardowa głębokość kotwienia: 110 mm 
Maks. grubość elementu 
mocowanego (tfix): 128 mm 
Średnica wiertła: 14 mm Narzędzia niezbędne do osadzania: TE-Y-E M12 Otwór przelotowy (dh): 14 mm Minimalna głębokość otworu (h1): 110 
mm Skład materiału: Klasa stali 5.8 
Materiał powłoka/powłoka 
galwaniczna/wykończenie: Ocynk ogniowy (45µm) 
Oznaczenie łba kotwy: None 
Sztuk w opakowaniu: 80 



 

Hilti HVU, Hilti HIT-HY 150, Hilti HIT-HY 150 
Zastosowanie z:MAX, Hilti HIT-RE 500, Hilti HIT-RE 500-SD, Hilti HIT MM, HFX 

2.2.2.4 HIT-RE 500 / 500 ml: Numer artykułu: 00305075 Zywica do zamocowań w betonie Dane techniczne 
Pojemność: 500 ml 
Mikser w zestawie: 1 
Rodzaj kotwy: Kotwa chemiczna 
Zawartość ładunku: 500 ml 
Skład materiału: Żywica epoksydowa 
Mikser w zestawie: Tak 
Materiał podłoża: Beton , Twardy kamień naturalny , Drewno Przydatność do użycia od daty 
produkcji: 9 mies. 
Zakres temperatur podłoża: -5 °C - 40 °C 
Wymagany dozownik: Ręczny dozownik MD 2500, akumulatorowy 
dozownik ED 3500 
Zakres temperatur przechowywania i transportu: - 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Wymagania dotyczące Sprzętu 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów, 

 sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Wymagania dotyczące transportu 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty. 

 

5.2. Zakres robót przy robotach zabezpieczeń 

 
Zabezpieczenia antykorozyjne mają na celu zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją. Do zabezpieczeń korozyjnych należy stosować 
dopuszczony zestaw farb. Prze malowaniem stal należy oczyścić i odtłuścić. Środki antykorozyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być 
szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST.00. „Wymagania 
ogólne” 

6.2 Badanie i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 zgodność wykonania z projektem, 



 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 

 montaż elementów konstrukcyjnych, 

 zabezpieczenia  antykorozyjne, 

 badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

 PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonawstwo. 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

  



 

D.03.00.00 ODWODNIENIE 

 

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, w 
ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym 
oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem separatora koalescencyjnego do 
oczyszczania wód deszczowych oraz osadnika piasku fi 600 mm na kanalizacji deszczowej:  
Zakres robót polega na : 

- wykopach ziemnych w ilości ok 

- wykonaniu studni z osadnikiem piasku 

- montaż separatora  

- montaż rur kanalizacyjnych 

- zasypanie i rozplantowanie urobku 

1.4. Określenia podstawowe. 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

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

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

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

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

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

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 

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

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

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

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

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

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

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



 

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego. 

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

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

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

Przepompownia  ścieków  -  obiekt  budowlany  wyposażony  w  zespoły  pompowe,  instalacje  i  pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone 
do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

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

Separator – urządzenie do oddzielania związków ropopochodnych z wód deszczowych wyposażony w lamel z tworzywa sztucznego. 

   Elementy studzienek i komór 

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

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

  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 

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

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

Osadnik – element dna studni przeznaczony do przetrzymywania piasku i żwiru itp. cząstek cięższych  od wody opadających na dno w wyniku 
sedymentacji. 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.1.1 Rury kanałowe 

Rury kamionkowe 

Rury kamionkowe średnicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], są stosowane głównie do budowy przykanalików. 

Rury betonowe 

Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19]. 

Rury żelbetowe kielichowe „Wipro” 

Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18]. 

Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe 

Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15]. 



 

2.1.2 Studzienki kanalizacyjne 

Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

– − kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 

– − muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 

odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

Komin włazowy 

Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  o  średnicy  0,80  m odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

– − włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi, 

– − włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi. 

Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.1.3 Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 

Komora robocza 

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

Komin włazowy 

Komin  włazowy  wykonuje  się  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  o  średnicy  0,8  m  odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 
[20]. 

Właz kanałowy 
Według pkt 2.3.4. 

2.1.4 Studzienki bezwłazowe - ślepe 

Komora połączeniowa 

Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom BN- 62/6738-03, -04, -07 [17] z 
domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B- 12037 [5]. 

Płyta pokrywowa 

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

Płyta denna 

Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.1.5 Studzienki ściekowe 

Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 

Kręgi betonowe prefabrykowane 

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

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 



 

Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 

Kruszywo na podsypkę 

Podsypka  może  być  wykonana  z  tłucznia  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać wymaganiom stosownych 
norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.1.6 Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

2.1.7 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

 

2.2 Składowanie materiałów 

Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w  pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi 
odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

Włazy kanałowe i stopnie 

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

Wpusty żeliwne 

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

Kruszywo 

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



 

2. SPRZĘT 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

2.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– − żurawi budowlanych samochodowych, 

– − koparek przedsiębiernych, 

– − spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

– − sprzętu do zagęszczania gruntu, 

– − wciągarek mechanicznych, 

– − beczkowozów. 
 
3. TRANSPORT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

3.2 Transport rur kanałowych 

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 
wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

3.3 Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 

rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

3.4 Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem.  

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej 

liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt 
kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek  wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych. 

3.5 Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 



 

3.6 Transport wpustów żeliwnych 

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

3.7 Transport mieszanki betonowej 

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

3.8 Transport kruszyw 

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

3.9 Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

4.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

4.3 Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

4.4 Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 
do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać 
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 
do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

4.5 Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

– − najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

– − dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

– − dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 



 

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

– − głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa 
nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości 

ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

4.5.1 Rury kanałowe 

Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” 
[24]. 

Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być 
wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 

– − sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych średnicy 0,20 m, 

– − zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub żelbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych o średnicy 
od 0,20 do 1,0 m, 

– − specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inżyniera w przypadku 
stosowania rur „Wipro”, 

– − sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych ciśnieniowych średnicy od 0,2 do1,0 m. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub 

poprzez studzienkę krytą - ślepą). 

Kąt  zawarty  między  osiami  kanałów  dopływowego  i  odpływowego  -  zbiorczego  powinien  zawierać  się  w granicach od 45 do 90o. 

Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0o    C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać  w temperaturze nie 

mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

4.5.2 Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

– − trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w 
kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 

– − minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m 
można stosować średnicę 0,15 m), 

– − długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki  rewizyjnej połączeniowej nie 
powinna przekraczać 24 m, 

– − włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu 
bocznego, 

– − spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od 250 
‰ należy stosować rury żeliwne, 

– − kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

– − włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 

– − włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą 
studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady 
(kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

– − włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od 
siebie. 

4.5.3 Studzienki kanalizacyjne 

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

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 



 

 

Średnica przewodu 
odprowadzającego 

(m) 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

przelotowej połączeniowej 
spadowej- 

kaskadowej 

0,20 
1,20 1,20 1,20 

0,25 
0,30 
0,40 

1,40 
0,50 

1,40 1,40 
0,60 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

– − studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach 
kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

– − studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 

– − wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

– − studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 
betonowym, 

– − studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

– − w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

– − studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych 
obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa 
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa [23]. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
 
− − komory roboczej, 
− − komina włazowego, 
− − dna studzienki, 
− − włazu kanałowego, 
− − stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz 
warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN- 86/8971-08 [20]. 
Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę 
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9]. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 

przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego 

wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN- H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 

znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

4.5.4 Komory przelotowe i połączeniowe 

Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i połączeniowe projektowane indywidualnie, złożone z 
następujących części: 
− − komory roboczej, 
− − płyty stropowej nad komorą, 



 

− − komina włazowego średnicy 0,8 m, 
− − płyty pod właz, 
− − włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m. 

Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 

– − wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 

– − długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m, 

– − szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach kanału; minimalny 
wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 

– − wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni kinet, które należy przyjmować 
dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 

Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku 
kanału. 

Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych. Wykonanie połączenia kanałów, 
komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 

4.5.5 Komory kaskadowe 

Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy dużych różnicach poziomów w celu uniknięcia 
przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 

– − długość komory przepadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanału dolnego i górnego, 

– − szerokość komory zależy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego  oraz przejścia kontrolnego z pomostu górnego do 
pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m, 

– − pomost górny należy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału dopływowego, 

– − nad pomostem górnym i dolnym należy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 

– − pomost górny i schody należy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 1,10 m. 
Kominy włazowe należy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3. 
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3. 
Komory kaskadowe należy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zależności od potrzeb, 

odpowiednio wzmocnionych. 

4.5.6 Studzienki bezwłazowe - ślepe 

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach należy łączyć sklepieniami. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału. W płycie dennej 
należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 

średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej          3 % w kierunku kinety. 
 

4.5.7 Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym 
żeliwnym i osadnikiem. 

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

– − głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 

– − głębokość osadnika 0,95 m, 

– − średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku 

jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej 

spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ 

powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku 
krawężnika. 

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy 
ścieralnej. 

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub 
wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 



 

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę 
ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

4.5.8 Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w 
„Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, 
posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie 
innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową 
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C- 96177 [8]. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób 
zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

4.5.9 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

5.2 Kontrola, pomiary i badania 

5.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę. 

5.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z częstotliwością określoną w 
niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

– − sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

– − badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

– − badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

– − badanie odchylenia osi kolektora, 

– − sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

– − badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

– − sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

– − sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

– − badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

– − sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

– − sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

5.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

– − odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
± 5 cm, 

– − odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– − odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

– − odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

– − odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych 
nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

– − odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5% projektowanego spadku 
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

– − wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

– − rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

6 OBMIAR ROBÓT 



 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

6.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kompleksowe wykonanie zgodnie z dokumentacją. 
 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

8.2 Cena jednostki obmiarowej – ryczałt. 
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 
 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

  mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 



 

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

9.2 Inne dokumenty 

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

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

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

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

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

 


