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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z: BUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W STARYM KOŹLU 

Inwestor: Gmina Bierawa ul. Wojska Polskiego 47-240 Bierawa 

1.2. Zakres stosowania ST. 

ST stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót: 

- chodniki 

- boiska 

- elementy małej architektury 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST-1 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZENIEM SYTUACYJNO-

WYSOKOŚCIOWYM OBIEKTU ORAZ SPORZĄDZENIEM INWENTARYZACJI  

POWYKONAWCZEJ 

D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

D-01.02.02 ROBOTY ZIEMNE - USUNIĘCIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU) 

D - 02.03.01 ROBOTY ZIEMNE – PLANTOWANIE TERENU 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  

D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

D - 08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE  

B-09.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

ST-6 OGRODZENIE 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.4.5. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

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

drogi. 

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

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

nawierzchni. 

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

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna- górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składa się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza- górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Warstwa odcinająca- warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca- warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.10. Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.11. Podłoże ulepszone- górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.12. Księga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 
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1.4.13. Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien by 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma by 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
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wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 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. 

Liczba środków transportu będzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełnia wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwa 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 wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 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. 

Wykonawca będzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

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

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. 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 Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca a wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

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

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

➢ odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

➢ odbiorowi częściowemu, 

➢ odbiorowi końcowemu, 

➢ odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. 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. 

8.4. Odbiór końcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

8.5. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

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

odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

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 STWIORB i 

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

➢ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

➢ koszty składowania odpadów i urobku, 

➢ 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 umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D- 

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Organizacja placu budowy i zaplecza 

Koszt organizacji placu budowy i zaplecza obejmuje: 

➢ opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu organizacji placu budowy, 

utrzymania i budowy zaplecza oraz zabezpieczenia terenu budowy 

Koszty organizacji placu budowy i zaplecza należy uwzględnić w ofercie 

 

 

 

 

ST-1 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z WYTYCZENIEM SYTUACYJNO-

WYSOKOŚCIOWYM OBIEKTU ORAZ SPORZĄDZENIEM INWENTARYZACJI  

POWYKONAWCZEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją robót wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wytyczeniowych tj. odtworzenie i 

wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla powierzchniowych robót ziemnych i chodników 

realizowanych w ramach inwestycji: BUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU. 

2. MATERIAŁY. 

Słupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne materiały 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Roboty pomiarowe objęte niniejsza specyfikacją należy wykona specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 

gwarantującym dokładności wymagane w pkt 5. Stabilizację, zabezpieczenie i oznaczenie punktów 

wykona ręcznie. 

4. TRANSPORT. 

Dowolne środki transportowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wyznaczenie sytuacyjno- wysokościowe określi w punktach dających prawidłowe odwzorowania 

projektowanej nawierzchni. 

Dokładność wytyczenia wysokościowego: ±5mm. 

5.2. Repery robocze umieszcza się poza obrysem projektowanych robót oraz zabezpiecza w celu ich 

odtworzenia. 

5.3. Repery zabezpieczy  przed zniszczeniem, a ich wysokość poda z dokładnością do 1mm. 

5.4. Prace geodezyjne wykona zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK, wymienionymi w pkt 10. 

5.5. Inne, wynikające z osiadania, dane wysokościowe osnowy geodezyjnej niż te na których oparto 

projekt techniczny, spowodują konieczność zaktualizowania projektu technicznego. 

5.6. Pomiar powykonawczy  

5.6.1. Zebranie materiałów i informacji 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje 

dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
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Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i 

wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja 

sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 

Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy 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 

wyniku pomiaru powykonawczego. 

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 

W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej 

osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów 

topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie 

odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy 

pomiarowej. 

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary 

inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy 

zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego. 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej 

treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i 

kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy plotera. 

Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim 

akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie 

analogową). 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], 

z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną 

przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji 

należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 

Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały: 

–      sprawozdanie techniczne, 

–      wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.5.2, 

–      kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych 

w postaci dysku i wydruku na papierze, 

–      kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

–      kopie opisów topograficznych, 

–      kopie szkiców polowych, 

–      nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa 

realizowana jest numerycznie, 

–      inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i 

dokładnościami wymienionymi w pkt 5. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest metr [m ] 

wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo trasy. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wykonanych szkiców, dzienników 

pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w - „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za metr [m ] odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu odbioru 

robót wg pkt 8. 
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Cena obejmuje wykonanie wytyczenia, sprawdzenia, zastabilizowania i zabezpieczenia punktów dla 

wszystkich czynności wymienionych w pkt 1.3 i 5 łącznie z kosztem materiałów i transportu na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami 

określonymi w ST - „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1.  D-M-00.00.00            Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty 

2.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami) 

[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

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

4.    Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

5.    Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 

6.    Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 

7.    Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 

8.    Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

9.    Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 

10.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
 

 

 

 

D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją robót wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych 

W ramach robót związanych z przygotowaniem terenu przewidziano wykonanie robót rozbiórkowych 

polegających na: 

Usunięciu dwóch bramek do piłki nożnej oraz stojaków do koszykówki 
Materiały i gruz uzyskane z rozbiórek należy wywieźć na wysypisko. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Elementy rozbiórki podane w poz. 1.2. zostaną wykonane mechanicznie i ręcznie. Do wykonania robót 

należy używać ogólnie dostępnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do tego rodzaju robót : 

➢ młoty pneumatyczne 

➢ piły mechaniczne 

➢ kilofy 

➢ łopaty 

4. TRANSPORT. 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego na odległość wskazaną w 

Kosztorysie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać w oparciu o Dokumentację 

Projektową. 

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 

materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
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Jednostkamą obmiaru jest komplet rozebranych elementów 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie protokołów wg zasad określonych w ST –

„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- rozebranie dwóch bramek do piłki nożnej oraz stojaków do koszykówki 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

 

D-01.02.02 ROBOTY ZIEMNE - USUNIĘCIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robótzwiązanych ze zdjęciem warstwy gleby (humusu) w ramach robót wymienionych w części 

WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą wykonania zdjęcia 15cm warstwy gleby (humusu)  

2. MATERIAŁY 

„Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót związanych ze zdjęciem warstwy gleby (humusu) należy stosować: 

➢ spycharki 

➢ łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 

➢ koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 

takiego sprzętu 

4. TRANSPORT 

Glebę (humus) należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić samochodami 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdjęcie warstwy gleby (humusu) 

W początkowej fazie roboty ziemne obejmować będą usunięcie 15cm warstwy gleby , którą należy 

wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora (Zamawiajacego). Dopuszcza się zmagazynowanie (w 

pryzmach) tej gleby a następnie rozplantowanie jej na działce (po zakończeniu wszystkich robót) za 

zgodą Inwestora. 

Glebę (humus) należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Tam gdzie nie jest to 

możliwe, należy stosować ręczne wykonanie robót. Warstwę gleby (humusu) należy zdjąć z całej 

powierzchni terenu inwestycji. Grubość zdejmowanej warstwy gleby (humusu) powinna by 

zgodna z dokumentacją projektową, która stanowi podstawę do rozliczenia. 

Zdjętą glebę (humus) należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania gleby (humusu) 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, by zabezpieczyć glebę przed ewentualnym 

zanieczyszczeniem i najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować gleby (humusu) podczas 

intensywnych opadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia gleby (humusu). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką jest m2 zdjętej warstwy gleby (humusu). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „WYMAGANIA OGÓLNE” 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1m2 wykonania robót obejmuje: 

zdjęcie gleby (humusu) wraz z składowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

D - 02.03.01 ROBOTY ZIEMNE – PLANTOWANIE TERENU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją prac wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych związanych z plantowaniem terenu 

3. SPRZĘT 

Przy ręcznym wykonaniu robót wykonawca powinien dysponować: następującym, sprawnym technicznie 

sprzętem: 

➢ łopaty, grabie 

➢ taczki, 

➢ ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nasypów wyrównania (plantowania) terenu bezpośrednio 

po wykonaniu nawierzchni boiska i chodników przy sprzyjających (dopuszczalnych) warunkach 

atmosferycznych. 

5.1.2. Wykonywanie robót w okresie opadów 

Wykonywanie robót należy przerwać , jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 

znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

5.1.3. Wykonywanie robót w okresie mrozów 

Nie dopuszcza się prowadzenia prac z wykorzystaniem gruntów zamarzniętych lub gruntów 

przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni plantowanego terenu. 

5.2. Dokładność wykonania robót 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekracza + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość powierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

5.3. Zagęszczenie plantowanego terenu 

Zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzującą stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: IS = pd / pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu, zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie .Proktora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

Wskaźnik- zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12 [7], powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania: 

Dla dolnych warstw IS >0,97. 

Dla górnych (0,2 m) warstw IS >1,03. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 

powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 

powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie 

próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

6.1. Badania kontrolne prawidłowości wykonania robót 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania nasypu polegają na sprawdzeniu: przestrzegania ograniczeń 

określonych w p. 5.1.2 i 5.1.3; dotyczących wbudowania gruntów w okresie opadów i mrozów. 

6.2. Sprawdzenie zagęszczenia terenu 

Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z 

wartościami określonymi w p.5.3. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 zagęszczanej powierzchni 

Badanie zagęszczenia poprzez oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I S należy wykonaćzgodnie z normą 

BN-77/8931-12. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. 

W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej 

specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m3 obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- pozyskanie gruntu z odkładu i załadunek na środki transportowe, 

- transport gruntu na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu, 

- profilowanie powierzchni  

- zagęszczenie gruntu  

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów . 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją inwestycji wymienionej w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych (wykopów) związanych z 

wykonaniem koryta wraz z jego profilowaniem 

2. MATERIAŁY 

nie występują 

3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonaniu robót wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym 

technicznie sprzętem: 

➢ spycharka gąsienicowa, 

➢ koparka z czerpakiem profilowym 

➢ walec gładki 



 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI” 

Mirosław Sieja 

ul. Piłsudskiego 10B/1 
47-223 Kędzierzyn-Koźle 

 

➢ ubijak szybko uderzający, 

➢ walec wibracyjny, 

➢ płyta wibracyjna, 

4. TRANSPORT 

Materiał (grunt) uzyskany z wykopów (korytowania) może być przewożony dowolnymi środkami 

transportu (najlepiej samowyładowczymi) na odległość wskazaną w kosztorysie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Wykonawca może przystąpi do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni przy sprzyjających 

(dopuszczalnych) warunkach atmosferycznych. 

5.2. Wykonanie koryta. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu za 

pomocą wcześniej przygotowanych palików lub szpilek. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 

Rodzaj sprzętu a w szczególności jego moc należy dostosować do gruntów I-IV kategorii urabialności. 

Część koryta należy wykonać ręcznie np. w miejscach o utrudnionym dostępie dla sprzętu 

mechanicznego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być załadowany na środki 

transportu i odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. 

5.3. Profilowanie i zagęszczenie koryta. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża gruntowego (dna koryta), które ma być profilowane należy 

sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 

rzędnych podłoża gruntowego (dna koryta). Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża gruntowego (dna koryta). 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej 

niż 20% jej wartości. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe (dno koryta) uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

przed przystąpieniem do układania warstwy ulepszonego podłoża należy odczekać 

do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 

napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

własny koszt. 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia koryta. 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (Is) w dnie koryta Is=0,95 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta . 

6.1.1. Zagęszczenie podłoża. 

Do odbioru zagęszczenia podłoża gruntowego (dna koryta) Wykonawca przygotuje i przedstawi 

tabelaryczne zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wykonane na podstawie bieżącej 

kontroli zagęszczenia. 

Zagęszczenie należy badać w 2 punktach na każde 1000m2 podłoża . 

Badanie zagęszczenia poprzez oznaczenie wskaźnika zagęszczenia IS należy wykonać zgodnie z normą 

BN-77/8931-12. 

6.2. Cechy geometryczne. 

6.2.1. Równość . 

Równość profilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego (dna koryta) należy mierzyć 4 metrową 

łatą co 20 metrów w kierunku podłużnym i poprzecznym. 

Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej łaty i poziomicy co 20 metrów. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0,5%. 
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6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m na krawędziach koryta. Różnice pomiędzy 

rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.4. Ukształtowanie koryta. 

Ukształtowanie koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 20 m. 

6.2.5. 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 spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego, wyprofilowanego i zagęszczonego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i 

zagęszczonego). 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 

W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej 

specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 

➢ prace pomiarowe, 

➢ odspojenie gruntu , 

➢ załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie w miejsce wskazane przez 

Inwestora 

➢ profilowanie dna koryta, 

➢ zagęszczenie dna koryta, 

➢ utrzymanie koryta. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

PN-87/S-02201 - „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia”. 

PN-88/B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 

BN-75/8931-03 - „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych”. 

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

BN-77/8931-05 - „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych”. 

 

 

 

 

D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

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

odbioru robót związanych z realizacją inwestycji wymienionej w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 

1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna dotyczy robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i ma 

zastosowanie do robót zadania zwiazanego z budowa boiska przy szkole podstawowej w Starym Koźlu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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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” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

-piaski,  

-żwir  

-mieszanka kruszywa, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

Dd85 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U= d60/ d10 
gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B- 

11112 [4]. 

Należy stosować kruszywa o wskaźniku wodoprzepuszczalności > 8 m/dobę 
 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno by 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać  

Się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

➢ równiarek, 

➢ walców statycznych, 

➢ płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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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. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D- 

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 

grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 

do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymiesza. 

5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

➢ stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

➢ określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 

➢ ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 

do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być  

utrzymywana w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. kontrola 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 przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 

aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 3 razy 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 3 razy 

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 100 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 

8 Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 

2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 100 m2 

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5% 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

Przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 

cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 

łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
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warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 

z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

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

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej  

W czasie układania warstwy odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: równość warstwy, 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

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

p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-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. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

➢ prace pomiarowe, 

➢ dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

➢ wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

➢ zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

➢ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

➢ utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

➢ prace pomiarowe, 

➢ dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

geowłóknin, 

➢ pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

➢ utrzymanie warstwy. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

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

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
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Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

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

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM,  

Warszawa 1986. 

 

 

 

 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją prac wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa kamiennego, łamanego pod nawierzchnię drogi, chodników i nawierzchni utwardzonej  

Roboty polegać będą na wbudowaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego zgodnie z 

dokumentcją projektową 

2. MATERIAŁY. 

Materiałem do wykonania podbudów powinno być kruszywo kamienne uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 

mm. 

Kruszywa powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.1. Rodzaj stosowanych materiałów. 

- kruszywo niesortowane 0 - 31,5 mm o uziarnieniu ciągłym 

2.2. Wymagania dla materiałów. 

Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w obszarze pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w 

normie PN- 91/B-06714/15 . 

2.3. Składowanie materiałów 

Jeżeli kruszywo łamane przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie będzie wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym , sprawnym 

technicznie sprzętem: 

➢ spycharki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

➢ walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania 

➢ zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu powinien być tak zorganizowany aby 

nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

5.2. Wytwarzanie mieszaki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wywarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 

wysychaniu. 

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna by 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.4. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 wg PN-S-06102. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Jeżeli 

wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien by 

zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -1%, +2%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 

dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 

6.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.1.1. Równość podbudowy 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 

12 mm - dla podbudowy zasadniczej 

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

Powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0.5%. 

6.1.3. Rzędne podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.1.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy nie może by 

przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.1.5. Szerokość podbudowy 

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

-5 cm. 

6.1.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy 

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w 4 punktach. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać: 

dla podbudowy zasadniczej: 10%. 

6.2. Wymagania dotyczące nośności i zagęszczenia podbudowy według obciążeń płytowych. 

Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, według obciążeń płytowych, zgodnie z BN-

64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 1000 m2, lub według zaleceń Inspektora 

Nadzoru. 

Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 

przy czym wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 = 150 MPa 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 

stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową, Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy [m2] warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie receptą, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie, 

- przeprowadzenie pomiarów badań laboratoryjnych, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

PN-76/B-06714/00 - „Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne”. 

BN-84/6774-02 - „Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych”. 

BN-64/8933-02 - „Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” 

 

 

 

 

D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją prac wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki betonowej: 

2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 

aprobaty technicznej. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zawarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać: 

2 mm, 

2.1.3. Kształt, wymiary 

Produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą : 

na długości ±3 mm, 

na szerokości ±3 mm, 

na grubości ±5 mm. 

2.1.4. Wytrzymałość na ścianie 

Wytrzymałość na ścianie po 28 dniach ( średnio z 6-ciu kostek ) nie powinna być mniejsza niż 60 Mpa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 Mpa ( w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ). 
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2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi 

nie więcej niż 5 %. 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

➢ próbka nie wykazuje pęknięć, 

➢ strata masy nie przekracza 5 %, 

➢ obniżenie wytrzymałości na ścinanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20 %. 

2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

Mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie, co gwarantuje 

transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 

ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 

od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używa walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żąda 

od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 

6.2. Badania w czasie robot 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża, podbudowy i podsypki 

Sprawdzenie podłoża, podbudowy oraz podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

6.2.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami: 

➢ pomierzenia szerokości spoin, 

➢ sprawdzenie prawidłowości ubijania, 

➢ sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

➢ sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

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

6.3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnica pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinna 

przekraczać ±1 cm. 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

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

6.3.5. Grubość podsypki 

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

6.4. Częstotliwość pomiarów 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

➢ przygotowanie podłoża, 

➢ wykonanie podbudowy, 

➢ wykonanie podsypki, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

➢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

➢ oznakowanie robót, 

➢ przygotowanie podłoża, 

➢ dostarczenie materiałów, 

➢ wykonanie podsypki, 

➢ ułożenie i ubicie kostki 

➢ wypełnienie spoin, 

➢ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, 

- PN-B-06250 Beton zwykły, 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

- BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, parkingów i  

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża, 

- BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 

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

 

 

 

 

D - 08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE  

1. WSTĘP. 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją prac wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem ułożenia obrzeży 

betonowych jako ograniczników nawierzchni chodników  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Rodzaj stosowanych materiałów: 

➢ obrzeża betonowe 8 x 30cm, 

➢ krawężnik betonowy 15x30cm 

➢ krawężnik najazdowy 15x22cm 

➢ piasek, 

➢ zaprawa cementowo- piaskowa 1:2. 

2.2. Wymagania dla materiałów. 

Wymagania dla materiałów stosowanych według zasad niniejszej ST winny spełniać wymagania niżej 

wymienionych norm: 

➢ obrzeża BN-80/B-6775-03/04 

➢ piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001 

➢ cement portlandzki 25 PN-88/B-30000 

➢ woda PN-88/B-32250 

3. SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonaniem podsypki i ustawieniem obrzeży wykonuje się ręcznie. Do 

przygotowania podsypki i zaprawy stosuje się mieszarkę. 

4. TRANSPORT. 

Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Zakres wykonywanych robót: 

Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce gr. 5cm z piasku średnio lub gruboziarnistego z 

obsypaniem zewnętrznej ściany gruntem miejscowym wraz z jego ubiciem. Niweleta powinna by 

Zgodna z Dokumentacją Projektową. Spoiny o szerokości nie przekraczającej 1cm wypełnić zaprawą 

cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny wypełnić na pełną głębokość. 

5.3. Wymagania dla wykonania robót. 

5.3.1. Podsypka. 

Wymiary podsypki powinny być zgodne z projektem. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

dla wysokości ±10% wysokości projektowej, 

dla szerokości ±20% szerokości projektowej. 

5.3.2. Obrzeża. 

dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży ±1cm, 

dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku ±1cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy: 

➢ materiały spełniają wymagania wymienione w pkt 2.2, 

➢ wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w pkt 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową są sztuki ustawionego obrzeża. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenie jakości materiałów dokonuje się przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych 

użytych materiałów. 

8.2. Odbiór podsypki. 

Odbioru podsypki jako robót zanikających dokonuje się przed ustawieniem obrzeży. Badania należy 

Przeprowadzi na każde 100m gotowej podsypki. Rodzaje badań przy odbiorze: 
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8.2.1. Zgodność profilu podłużnego górnej krawędzi podsypki z Dokumentacją Projektową. Jako 

dopuszczalne przyjmuje się odchylenia ±1cm na każde 100m gotowej podsypki. 

8.2.2. Wysokość ( grubość ) podsypki należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100m ławy. 

8.2.3. Równość górnej powierzchni podsypki sprawdza się przez przyłożenie w dwóch dowolnych 

punktach, na każde 100m podsypki, 3- metrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

podsypki i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

8.3. Odbiór obrzeży. 

Rodzaje badań: 

8.3.1. Odchylenia obrzeży w planie od linii projektowanej. 

Dopuszczalna odchylenia ±1cm na każde 100m ustawionych obrzeży. 

8.3.2. Odchylenia niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej. 

Dopuszczalne odchylenia ±1cm na każde 100m ustawionych obrzeży. 

8.3.3. Równość górnej powierzchni obrzeża. 

Równość górnej powierzchni obrzeża sprawdza się przez przyłożenie w dwóch dowolnych punktach, na 

każde 100m obrzeży, 3- metrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

8.3.4. Dokładność wypełnienia spoin. 

Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą by 

Wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr [ m ] ustawionych obrzeży. 

Cena obejmuje: 

➢ roboty wytyczeniowe, 

➢ dostawę materiałów, 

➢ wykonanie podsypki, 

➢ ustawienie obrzeża z wypełnieniem spoin i obsypką, 

➢ wykonanie pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

PN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

PN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.. 

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-11113 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 

 

 

 

B-09.00.00 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA 

WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją prac wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót związanych z ułożeniem nawierzchni z trawy syntetycznej (sztucznej) 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem robót nawierzchni z trawy syntetycznej 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

pkt 1.5. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Rodzaje materiałów 

Nawierzchnie z trawy syntetycznej 

NAWIERZCHNIA. 

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną przeznaczoną na boiska piłkarskie i do gry w ruggby 

o następujących parametrach technicznych i użytkowych: 

➢ typ włókna: monofil  

➢ skład chemiczny włókna: 100% Polietylen, wzmocniony rdzeniem 

➢ ciężar włókna: min. 13.200 Dtex 

➢ wysokość włókna: min. 55 mm, 

➢ gęstość pęczków: min 10866/m2  

➢ Gęstość włókien: min. 130.380 włókien / m2 

➢ Grubość włókna: min 360 mikronów 

➢ Siła wyrywania pęczka trawy: min. 56N 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  

pkt 3. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć: 

➢ Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni 

➢ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta 

➢ Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 

➢ Raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony wg. najnowszych 

wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) 

➢ Próbka 20x30cm oferowanej trawy 

UWAGA: Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 

nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 

opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) 

UWAGA NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej do danej pozycji zakresu 

robót. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 8. 
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PODSTAWA PŁATNOŚĆI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ atest higieniczny PZH 

➢ karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej 

autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawcę na zadanie objęte przetargiem upoważniająca wykonawcę 

do instalacji oferowanej trawy syntetycznej 

 

 

 

 

ST 6 - OGRODZENIE 

WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją prac wymienionych w części WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1 dotyczące 

wykonania, montażu i odbioru ogrodzenia 

1.2 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:  

➢ piłkochwyty z siatki polipropylenowej o grubości splotu 5 mm i oczkach 100x100 mm,  

➢ słupki piłkochwytów z rur stalowych ocynkowanych lakierowanych, o o wymiarze 80x80 mm,  

➢ linka do zawieszania siatki fi 4 mm ocynkowana,  

➢ fundamenty betonowe słupków piłkochwytów o wym.0,35*0,30*1,10 m z betonu C16/20,  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośćza spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosowaćnastępujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: środek transportu 

do przewożenia elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na 

żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i 

organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki 

transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłynąniekorzystnie na jakośćrobót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musząspełniaćwymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych  

5.1 Ogólne wymagania  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i 

postanowieniami umowy.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 

Inżyniera:  

–ustalić lokalizację terenu robót,  

–usunąćprzeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,  

–wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,  

–przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na 

zapleczu.  

5.3 Warunki techniczne wykonania robót  

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i ST.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

➢ roboty przygotowawcze,  

➢ ustawienie słupków,  

➢ rozpięcie linki montażowej,  

➢ montaż siatki polipropylenowej,  

➢ roboty wykończeniowe. 

Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.  

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 

dalszych prac (np.  napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.  

Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 

ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany 

górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu 

ogrodzenia pod kątem około od 30°do 45°.  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy.  

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  

➢ Zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową w zakresie lokalizacji i wymiarów 

ocena ciągła wg dokumentacji projektowej 

➢ Zachowanie dopuszczalnych odchyłek elementów ogrodzenia  

➢ Prawidłowość wykonania dołów pod słupki  

➢ Poprawność wykonania fundamentów betonowych pod słupki  

➢ Poprawność ustawienia słupków  

➢ Prawidłowość rozpięcia siatki  

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 

pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

8. Odbiór robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.  
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 

obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6.2 dały wyniki pozytywne.  

9. Dokumenty odniesienia  

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ  

2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  

3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4) normy  

5) aprobaty techniczne  

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone 

w trakcie trwania inwestycji  

Najważniejsze normy: 

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

2) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane –Połączenia z fundamentami – Projektowanie i 

wykonanie  

 

 

 

 
 


