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S.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: Projektu "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi 
Bogusławice” 
 
Lokalizacja inwestycji: 

gmina Kruszyna,    powiat częstochowski,     województwo  śląskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
S 00.00.00. Wymagania ogólne  

S 00.00.01. Zaplecze wykonawcy 

S 01.00.00. Ukształtowanie przestrzeni publicznej 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych Umowy normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Budowy 

Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi 
do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i 
1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie. 
W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 
oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, 
które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców składają się z: 
—  przedmiaru, 
—  specyfikacji technicznych, 
— opisów technicznych, 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne 
do realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 
przygotowywania ofert przetargowych w Urzędzie Gminy w Kruszynie. 
 
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Umowy: 
 
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w   
ramach Ceny Umownej 
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót  
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

• kolejność wykonywania robót 
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

4. Dokumentację powykonawczą – pomiar wykonanych robót potwierdzony przez geodetę. 
 
1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przedłożone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy; wymagania określone w 
jednym dokumencie, który stanowi część Umowy, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak 
gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 
Jak stanowią Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami 
powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. Wykonawca nie może 
czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach Umownych i w 
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić inspektora nadzoru, który zadecyduje o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek 
Wymiary opisane na piśmie mają pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie 
Rysunków. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych.  
Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych 
poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót powinny być jednolite i 
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny 
koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
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1.4.4. Bezpieczeństwo Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas 
trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru aktualny 
projekt zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i 
nadzoru nad ruchem drogowym. 
W zależności od potrzeb i postępu robót Wykonawca będzie na bieżąco modyfikował projekt 
organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych Wykonawca  
wykona na czas trwania Robót objazdy, a także dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia służące 
tymczasowemu zabezpieczeniu Robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urządzenia 
sygnalizacyjne. 
Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odrębnych rozliczeń finansowych i powinien 
zostać uwzględniony w Cenie Umowy. 
Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz 
znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz 
urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. 
Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być 
uwzględniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania 
Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż, oraz inne rodzaje 
wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

— 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, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
— środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie zaplecza 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. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących   właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest   umieścić w swoim harmonogramie    rezerwę  czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maj być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i    urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia właścicieli istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze właścicieli  tych urządzeń. 
 
1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami        
    bezpieczeństwa ruchu 
b) Opłaty / dzierżawy terenu 
c) Przygotowanie terenu 
d) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych 
 
Koszty utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
    pionowych, poziomych, barier i świateł. 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań  
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.4.11 Zabezpieczenie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokółu Odbioru 
Końcowego przez Komisję Odbiorową. (składającą się Inspektora nadzoru, przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek 
Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres 
trwania Robót, aż do momentu wydania protokółu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru może 
zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca 
nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich 
zabezpieczenie. 
 
1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania 
opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora nadzoru o 
podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwoleń i właściwych 
dokumentów. 
 
1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 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 lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone inspektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów miejscowego pochodzenia, ponieważ nie występują w 
rejonie robót. 
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2.2 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT. Jeżeli Inspektor 
nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniżeli tych, do 
wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części robót będzie 
odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora 
nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 
powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zostać zaakceptowana, a 
należne za nią płatności wstrzymane. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja Projektowa i ST nie przewidują  wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych Robotach. Zastosowane  materiału muszą być zgodne z PT i zaakceptowane przez    
Inspektora nadzoru. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 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  wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 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 Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru 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 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. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. 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, jakości materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i  
przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  zadowalający. 
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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. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
  
4.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 
4.3. 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. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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4.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

       —  Polską Normą lub 
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,    

lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona  do  Robót   będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do partii 
materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
4.6. Dokumenty Budowy 

4.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy  Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia robót. 
Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za  prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, 
ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane 
w chronologicznej kolejności. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

— datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Zamawiającego 
     Dokumentacji Projektowej,  
— daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót,  
— postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, 

                 przyczyny i czas trwania opóźnień,  
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
— datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru  

                 wstrzymania Robót, 
— daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i  

                 ostatecznych odbiorów Robót,  
— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,  
— stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania  

                 robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  
                 warunkami klimatycznymi,  
            — dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

           trakcie wykonywania Robót,  
— dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót,  
— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań 
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           wraz z podaniem, kto je przeprowadzał,  
— wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
—  inne    istotne informacje związane z przebiegiem Robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
4.6.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wystąpią roboty 
dodatkowe konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem  Umowy. Zamawiający, 
a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi 
wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru. 
 
4.6.3 Sposób przechowywania dokumentów 

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości  materiałów, 
zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób 
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy 
procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi nadzoru. 
 
4.6.4. Inne Dokumenty Budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa w punktach (1) - (3), wymienione poniżej  dokumenty 
powinny być także uznane za dokumenty Budowy: 

a) procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy,  
b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 
c) protokół lub Protokóły Częściowe Odbioru Robót  

      d)   protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru, 
      e)   korespondencja budowy. 

4.6.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 
Wszystkie dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub 
Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 
 
5.ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi końcowemu 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.1. 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 Inspektor 
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiającej. 
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5.2. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 5.2.1. 
Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą Protokół odbioru 
końcowego. 
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST . 
 
W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
nawierzchni  lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje  czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem  
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach umowy. 
 
5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 
Do dokonaniu wpisu o zakończeniu robót, na 14 dni przed terminem Odbioru  Końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (wraz ze zgodą na zmiany 
wyrażoną przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5.Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
6. Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,   
    wykonanych zgodnie z ST. 
8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie  innych robót     
    (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
    przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjny pomiar powykonawczy robót. 
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5.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robót 
związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję składającą 
się z przedstawicieli Użytkownika, Wykonawcy, Zamawiającego wraz z Inspektorem nadzoru. 
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/uszkodzeń. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbiór końcowy Robót". 
 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru pogwarancyjnego 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. 

 
6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje                    
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST. Powinien on zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robót 
dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414).  
[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
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S 00.00.01  ZAPLECZE WYKONAWCY: 
 
1.Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
 składowych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

2.Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie  
   zatwierdzonego przez PIP planu organizacji i bezpieczeństwa. 

W kosztach budowy należy przewidzieć według potrzeb: 
- doprowadzenie energii elektrycznej 
- doprowadzenie  wody 
- ogrodzenie 
- oznakowanie 

Koszty z właściwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem     
zaplecza ponosi Wykonawca. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wytyczeniem drogi, chodnika, parkingu i boiska i kanałów oraz ich punktów 
wysokościowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i   kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie osi drogi  oraz położenia 
obiektów, które  wykona  geodeta uprawniony. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi w nawiązaniu   
    do istniejących graniczników oraz punktów wysokościowych,  
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  oznakowanie   w   
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące 
robot podane SA w ST - S 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. 
"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
— teodolity lub tachimetry 
— niwelatory 
— dalmierze 
— tyczki 
— łaty 
— taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogólne" . 

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być wkalkulowane 
w cenę ofertową Wykonawcy. 
 
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 
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być  zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
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 prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
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3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  
       wysokościowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. 
Maksymalna odległość między reperami powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i 
górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót.. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach . O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
3.4. Odtworzenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji  państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
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 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy   wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w  dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.1.       
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 4. 
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5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 5. 

5. .2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi nadzoru. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna  0-1.    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
           Kartografii,   Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2.   Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S – 01.01.02.  ROBOTY  ZIEMNE 
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1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych dla wykonania 
drogi i obiektów związanych z realizacją PT obejmują: 

- wykonanie wykopów w gruntach kat III pod elementy odwodnienia 
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika i parkingu 
- wykonanie wykopów pod montaż urządzeń sportowych, ogrodzenia i małej architektury 

1.1 GRUNTY 

Grunt uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do wyrównania terenu wzdłuż pasa robót. 
Nadmiar gruntu należy wywieźć poza obręb robót na odległość 3 km, w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

 
1.2 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w czasie odspajania i transportu.  
Sprzęt powinien używany w odpowiedniej ilości i wydajności. 
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 
1.3 WYKONANIE ROBÓT 

1.3.1 Dokładność wykonywania wykopów  

Odchylenia osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10cm. 
Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań na planie. 
Roboty prowadzić w sposób zapewniający bilansowanie się mas ziemnych, tak aby nie powstał na 
odkładzie nadmiar gruntu. 
 
1.3.2 Odwodnienie robót 

Wykonawca powinien, o ile wymagają warunki terenowe, zapewnić odprowadzenie wód opadowych 
poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót ziemnych, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniającego prawidłowe odwodnienie. 
 
1.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.4.1    Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
1.4.1.1 Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korony drogi, polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
podanymi w pkt. 1.3 oraz PT. 

      1.4.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót    
      1.4.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań: 

Pomiar szerokości korpusu ziemnego: pomiar taśmą, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o 
promieniu większym i równym niż 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m oraz 
w miejscach, które budzą wątpliwości. 
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Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu: pomiar niwelatorem w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych 
 
Badanie zagęszczenia gruntu:  

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
1.4.2.2 Szerokości korpusu ziemnego 
Szerokości korpusu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 
1.4.2.3 Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm 
lub +1 cm. 
1.4.2.4 Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
 

 1.4.2.5 Zagęszczenie gruntu 
  Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w normie BN-77/8931-12 powinien być zgodny z       
  założonym dla kategorii ruchu średniego. 
 
 1.4.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, na   
  polecenie Inspektora nadzoru muszą zostać uzupełnione lub poprawione przez Wykonawcę na jego 
  koszt. 
 
1.5  PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Normy: 
 
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-B-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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S. 01.01.03.   

KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
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S.01.01.03 KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  
    
1.1  Wykonanie robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni chodnika 
i parkingu. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
1.2 Wykonanie koryta: 
•    Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być  
      wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie ich powinno być uzgodnione z Inspektorem  
      nadzoru o powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
     w odstępach nie większych niż do 10 m. 
•    Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
 zanieczyszczeń. 

      • Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu   
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
•    Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
•    Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania. Zagęszczenie          
      podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż: 

Górna warstwa o grubości 20 cm - Is =1,00 . 
Na głębokości od 20 cm do 50 cm od powierzchni podłoża - Is=0,97 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z normą BN-77/8931-12. W  przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg Bn-64/893102. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 

•  Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Po 
wykonaniu koryta i zagęszczeniu (które potwierdzi Inspektor Nadzoru) należy    niezwłocznie 
przystąpić do układania warstw nawierzchni (przy dobrych warunkach atmosferycznych). W 
przypadku przerwy należy zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Jeżeli Wykonawca dopuści do zawilgocenia podłoża 
może przystąpić do dalszych prac po jego naturalnym osuszeniu (potwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru.) 

 
1.3 Przepisy związane: 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcania nawierzchni 
B N-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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S. 01.01.04 

WYKONANIE    PODBUDOWY 
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S.01.01.04  Wykonanie podbudowy 

1.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa kamiennego i wody. Do wykonania 
podbudowy stosować kruszywo łamane niesortowalne, wytwarzane centralnie, o uziarnieniu 
ciągłym, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 
kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % frakcji 
przechodzących przez sito 0,5 mm. 
Warstwy podbudowy zagęścić do uzyskania wyników badań płytą VSS dla ruchu średniego. 
 
1.2. Zakres robót do wykonania 

— podbudowa grub. 12 cm z tłucznia kamiennego pod nawierzchnię chodnika  

— podbudowa grub. 20 cm z tłucznia kamiennego pod nawierzchnię parkingu  

1.3 Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno się odbywać aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie robót jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN64/8931-02 wg zaleceń 
Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy niż 2,2 dla 
każdej warstwy podbudowy. 
 
1.4. Kontrola zagęszczenia podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02 
przynajmniej, w czterech punktach wybranych losowo. 
 
1.5 Kontrola podbudowy 

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

1.6 Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z         
BN-68/8931-04. 
 
1.7 Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektowa z tolerancją +-0,5 % 
 
1.8 Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2cm. 
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1.9 Ukształtowanie osi podbudowy  

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

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
—  dla podbudowy zasadniczej  ±10% 

1.11. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju po-
przecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 
 
2. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
2.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
2.2. Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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S. 01.01.06 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych dla zadania 
"Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice” 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w      
ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe,   15x30 cm 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01. 

2.5. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 , 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701  

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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2.7. Materiały na ławę i opór z betonu 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować dla ławy betonowej - beton klasy B-10 
wg PN-B-06250, 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne"  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym należy stosować co  
50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm- wg dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać się na podsypce piaskowej o grubości 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6.   KONTROLA   JAKOŚCI    ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  S.00.00.00.  

6.1. Kontrola jakości materiałów. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie 
krawężnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wybranych losowo przez Inżyniera 3 sztuk 
krawężników dla przeprowadzenia następujących badań: 
- nośność krawężników 
- nasiąkliwość betonu 
- odporność na działanie mrozu 
Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Badania dostaw materiałów 
Badania krawężnika drogowego - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 
m  wykonywanego  wbudowania,  wybranego  w  obecności   Inżyniera   do  badań 
laboratoryjnych. 
Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 4.1. 
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 

6.2.2. Badania betonu na ławę z oporem 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy celem zbadania w laboratorium 
wytrzymałości na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z 
oporem. 

6.2.3. Kontrola ustawienia krawężnika polega na sprawdzeniu  zgodności 
wbudowanego  krawężnika  z  Dokumentacją Projektową.   Tolerancje  podano  w 
punkcie 3.4. Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02  „Krawężniki uliczne. Warunki 
techniczne wstawienia i odbioru”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m wykonanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST S.00.00.00 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S.00.00.00. 
Płatność  za   metr  wbudowanego  krawężnika  na   podstawie  obmiaru,   atestów 
producenta krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 
materiałów. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- ustawienie krawężnika betonowego  15 x 30 cm na podsypce  
piaskowej i ławie betonowej z oporem  

- ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm wystającego na 
podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem  

- ograniczenie parkingu  
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót przewidzianych w 

punkcie  2 niniejszej specyfikacji 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem 
- wykonanie deskowania ławy betonowej z oporem 
- wykonanie ławy z oporem 
- rozebranie deskowania 
- pielęgnacja wykonanej ławy 
- wykonanie podsypki piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod  
  krawężnik 
- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo- 
  piaskowej 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050           
   Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250   Beton zwykły 
3. PN-B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711     Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5.PN-B-06712     Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6.PN-B-10021    Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
                                   geometrycznych 
7. PN-B-11111     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
                                  Żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112    Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
                                   zgodności 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
                                   parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6776/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża   chodnikowe. 
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16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 
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D.01.01.07    Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
1.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorąco - wymagania 

1.1.1 Wytyczne dotyczące stosowania materiałów 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowych należy stosować następujące 
materiały: 
 - kruszywo łamane granulowane 
 a) grysy - klasy l, gatunku 1, wg normy BN-84/6774-02, 
 b) piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych; 
 wg normy BN-84/6774-02, 
 - mączka mineralna - wypełniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-61/S-9650, 

- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50 wg normy PN-65/C-96170. 
 

1.1.2.Badania kontrolne 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 
wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych. W umowie z dostawcą (producentem) należy 
jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Pochodzenia kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki 
badań ich jakości. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z 
jednego źródła. 
 

1.1.3. Transport i składowanie materiałów 

Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i 
frakcji. Frakcje drobne, poniżej 4 mm, powinny być chronione przed opadami plandekami. Do 
mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować wypełniacz podstawowy wapienny. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw, oraz 
wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych. 
Transport i przechowywanie wypełniacza muszą się odbywać w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego 
przechowywanie w silosach stalowych. 
 

1.1.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych 

Dla mieszanki mineralnej o określonym składzie i uziarnieniu właściwym dla warstwy wiążącej lub 
ścieralnej należy określić optymalną ilość lepiszcza według dwustopniowej procedury: 

—   ustalenie optymalnej zawartości asfaltu w masie metodą Marshalla, 
— ostateczne ustalenie optymalnej zawartości asfaltu przez weryfikację wyników uzyskanych 
metodą Marshalla na podstawie badań metodą pełzania. 
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Obliczenie projektowanej zawartości asfaltu metodą Marshalla przeprowadza się w sposób 
następujący: 
— wstępne obliczenie ilości asfaltu w masie, w % wagowym korzystając z jednej z metod: 

a) wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej 
b) na podstawie powierzchni właściwej kruszywa i założonego współczynnika zawartości 

lepiszcza, 
- wykonanie pięciu serii próbek po 3 sztuki w każdej, stosując przy zagęszczaniu 75 uderzeń 
ubijaka,   przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach powinna być zróżnicowana o 
0,5%, 
- oznaczenie gęstości pozornej oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia 

wykonanych próbek masy, 
- obliczenie projektowanej zawartości asfaltu w masie w procentach wagowych jako średniej 
arytmetycznej ilości asfaltu przy maksymalnej stabilności i ilości asfaltu przy maksymalnej gęstości 
pozornej próbek masy, 
- oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem w zagęszczonej masie, 
- sprawdzenie prawidłowości zaprojektowanej ilości asfaltu przez oznaczenie stabilności i 
odkształcenia oraz oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem w 
zagęszczonej masie z optymalną zawartością asfaltu. 
Przygotowanie próbek oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia masy mineralno 
asfaltowej wykonać zgodnie z BN-70/8931-09 zaś oznaczanie gęstości pozornej zgodnie z     PN-
67/S-0400 .Badanie odkształcenia i modułu sztywności metodą pełzania oraz ustalenie na ich 
podstawie optymalnej zawartości asfaltu przeprowadza się w sposób następujący: 
- sporządzenie 3 serii próbek o średnicy i wysokości 101 mm z betonu asfaltowego przy czym 
zawartość asfaltu w poszczególnych seriach próbek powinna być równa: 
w serii I: ilości optymalnej oznaczonej metodą Marshalla zmniejszonej o bezwzględną wartość 
0,3%, w serii II: ilości optymalnej wg metody Marshalla, w serii III: ilości optymalnej wg metody 
Marshalla zwiększonej o bezwzględną wartość 0,3%, 
- oznaczenie odkształcenia metodą pełzania i obliczenie modułu sztywności betonu asfaltowego z 
różną ilością asfaltu, 
- sporządzenie wykresu zależności modułu sztywności od zawartości lepiszcza w betonie 
asfaltowym, 
ostateczne ustalenie optymalnej ilości lepiszcza na podstawie wykresu przy czym ocenę wartości 
modułu sztywności mieszanki o optymalnej zawartości lepiszcza w stosunku do wartości 
wymaganej należy dokonać wg następujących kryteriów: 

—  bez względu na wartość modułu sztywności, ilość optymalna lepiszcza nie może być     
         mniejsza od obliczonej metodą Marshalla, 

— ilość optymalną lepiszcza można zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej metodą 
Marshalla o taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia modułu sztywności mieszanki o 
składzie optymalnym wg badania metodą Marshalla więcej niż o 15% pod warunkiem, że 
wolna przestrzeń i wypełnienie jej lepiszczem będą mieściły się w granicach zalecanych. 

— moduł sztywności betonu asfaltowego z ustaloną ilością optymalną lepiszcza i z ilością 
uwzględniającą dopuszczalne odchylenia od ilości optymalnej nie może być mniejszy 

 od wartości wymaganych. 
 
W przypadku niespełnienia tego warunku należy ponownie zaprojektować skład mieszanki 
mineralnej lub dokonać zmiany niektórych składników mieszanki mineralno- asfaltowej, zaś całą 
procedurę ustalenia optymalnej ilości lepiszcza powtórzyć. 
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1.1.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wytwórnia powinna być zlokalizowana nie dalej niż 30 km od miejsca wbudowania masy, co 
pozwala na transport wytworzonej mieszanki w ciągu maksimum 1 godziny. Nie może ona zakłócać 
warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać 
hałasu powyżej 50 decybeli. Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do 
ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony środowiska. Teren wytwórni musi być ogrodzony 
i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie 
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 
 
2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą wykonania robót w ramach robót                          
nawierzchniowych.  
Roboty obejmują: 

  - warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych 
  - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych  
 
2.2.  Wykonanie robót 

Układanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Zabrania się układania mieszanek w czasie 
ciągłych opadów deszczu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 
W przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznacza się przy użyciu stalowej linki, po 
której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego rozkładarką. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły. W trakcie rozkładania mieszanki  
występować będą złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, które należy wykonać przez 
równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 
Krawędzie nawierzchni muszą być obcięte i posmarowane asfaltem typu D-70. 
 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Złącza w nawierzchni powinny 
być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonych warstw nawierzchni powinien wynosić dla: 
 - warstwy ścieralnej - nie mniej niż 98%. 
Grubość warstw nie powinna różnić się od grubości ustalonej w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się tolerancje grubości warstwy ± 5 mm. Szerokość warstw nawierzchni nie powinna się 
różnić od Dokumentacji Projektowej. 
 
Rzędne niwelety powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i nie powinny się różnić od 
rzędnych projektowanych więcej niż 5 mm dla warstwy ścieralnej. Wygląd zewnętrzny powinien 
być jednolity tj. bez miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych, bez spękań. Złącza 
podłużne i poprzeczne powinny być ściśle związane i jednorodne z nawierzchnią. 
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3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1 . Sprawdzenie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych  

a) spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych oraz równości - w sposób ciągły nie rzadziej niż 
50 m, 
b) zagęszczenia podbudowy - co najmniej w 4 przekrojach 

3.2. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN68/8931-04 
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm . 
 
3.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5% 
3.4. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm . 
 
3.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie   i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, 
Warszawa, 1997 
 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999 
 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych   z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania 
odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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S.01.01.07  Odwodnienie terenu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową wpustów ulicznych dla zadania: "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku 
w centrum wsi Bogusławice” 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
odwodnienia przy modernizacji drogi gminnej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

13.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
 
1.3.1.2 Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu ulicznego z siecią kanalizacji deszczowej 
 
1.3.2 Urządzenia /elementy/ uzbrojenia sieci 
 
1.3.2.1. Studzienka kanalizacyjna  -  studzienka rewizyjna  - na kanale nieprzałazowym, przeznaczona do 
kontroli  i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
 
1.3.2.2. Wpust uliczny  -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
         lub studni z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
1.3.3. Elementy studzienek 
 
1.3.3.1. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.3.3.2. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
   rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
   kanalizacyjnych.  
1.3.3. Rury drenarskie PCV perforowane 
1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania   i składowania podano w ST S.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano w ST  S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe   (z  rzędnymi   sprawdzonymi  przez  
służby  geodezyjne),   a   szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne   

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 obudowę wypraskami. 
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. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-62/8836-02 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania". 

5.4. Przygotowanie podłoża 

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

Podłoże pod rurociągi należy wykonać z materiałów sypkich o grubości zgodnej z 
dokumentacją. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Przykanaliki 

Trasa, zagłębienie i spadki przykanalików muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Podłączenie wpustów ulicznych projektuje się z rur PCV typ ciężki ( klasa S )        
φ 160/4,7 mm, łączonych na uszczelki gumowe. 

5.5.2. Studzienki ściekowe 
Do odprowadzenia wód opadowych z drogi przyjęto wpusty    typowe uliczne z 
osadnikami zabudowanymi w komorach    d = 0,5 m z prostokątną konstrukcją korpusu 
kratki ściekowej, z pierścieniem obciążającym , ze studzienką osadową wg. KB 4-3.3.1.10 
W osadnikach osadzać się będzie piasek i zawiesina.  
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
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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. 

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.6. Wykonanie odwodnienia 
Do wykonania odwodnienia należy zastosować  -rurociągi opaskowe przyjęto rury PCW 
φ 400/11,7, φ315/9,2, i φ 160/4,7 mm , typu ciężkiego (klasy S), łączone na uszczelki gumowe.  
Do odwodnienia płyty boiska należy zastosować drenaż z rur pcv perforowanych o średnicy 50 
mm oraz zbieracze o średnicy 100 mm. 
Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą: 
- studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych, betonowych, φ 1200 mm, z 
żelbetową płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego (C - 25), spełniające 
równocześnie rolę studzienek węzłowych, 
- typowe wpusty uliczne z prostokątną konstrukcją korpusu kratki ściekowej, z 
pierścieniem odciążającym i ze studzienką osadową 
Rury należy układać na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej, uformowanej na kąt 90°,z 
wyrobieniem wgłębień na kielichy. Z uwagi na wytrzymałość rur, bardzo istotne jest, aby 
zasypywać rury warstwami piasku lub sypkim gruntem z wykopu (bez kamieni, gliny itp.), z 
dokładnym zagęszczeniem. Ponieważ po wykonaniu kanalizacji, realizowana będzie budowa 
nawierzchni, przyjęto współczynnik zagęszczenia gruntu w wykopie -1.00 dla pasa drogowego i 
parkingu oraz min. 0.95 - dla terenu nieutwardzonego. 
Dla odprowadzenia wód opadowych przyjęto typowe wpusty uliczne z prostokątną konstrukcją 
korpusu kratki ściekowej, z pierścieniem odciążającym, ze studzienką osadową wg KB4-
3.3.1.10. 
Wykonanie wpustów wg załączonego rysunku.  
Podłączenia wysokościowe wpustów przedstawiono na rysunku  „Profil podłużny". 
 
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, sposób jej rozwiązania 
należy uzgadniać z projektantem, inspektorem nadzoru i użytkownikami danego uzbrojenia. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN- B-99/10736, natomiast kanalizację wg normy 
PN/B-06584, „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej z rur 
PVC wydanie ZTS „Gamrat" w Jaśle i załączonych rysunków. 
 
Na czas prowadzenia robót montażowych należy wykonać zabezpieczenie wykopów przed 
napływem wód opadowych poprzez odpowiednie obwałowanie wykopów. 
Wszystkie elementy betonowe sieci deszczowej należy zabezpieczyć powłoką asfaltową             
(2x lepikiem) lub bitizolem R+2P. Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami o grubości 
20 cm i zagęszczać do uzyskania współczynnika = 1.00 (w ulicy) i 0.95 (na terenie 
nieutwardzonym). 
Na czas prowadzenia robót budowlano - montażowych należy zapewnić dojazdy i dojścia dla 
pracowników, stosując pomosty przenośne o odpowiedniej szerokości i wytrzymałości. 
Roboty ziemne i montażowe wykonywane będą w czynnym pasie drogowym, w związku   z   
czym    miejsce    prowadzenia    robót    powinno    być   odpowiednio zabezpieczone i 
oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od 
zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony. 
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Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów 
BHP i wyposażeni w odzież ochronną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00. 

6.1. Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji deszczowej 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 
6.2. Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-92/B-10735. kanalizacji z Dokumentacją 
Projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji deszczowej i uwzględnia elementy 
składowe robót obmierzane według poniższych jednostek: 
- m – rury perforowane pcv 
 - m – rury pcv  - przykanaliki i rurociągi opaskowe 
- szt – studnie rewizyjne 
- szt – studzienki ściekowe 
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST S.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST S.00.00.00. 
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735. 
8.2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S.00.00.00. 
Płatność za m wykonanego przykanalika, sztukę wykonanej studzienki ściekowej należy 
przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową obmiarem robót, atestami producentów 
materiałów oraz oceną jakości wykonania robót. 

Ceny wykonania robót obejmują: 
- zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania poszczególnych 

elementów odwodnienia, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie przykanalików, i rurociągów pcv 
- wykonanie studzienek ściekowych, 
- wykonanie studni rewizyjnych 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN- B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
    Żwir i mieszanka. 
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3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do naw. drogowych. 
4. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne, Kształty i wymiary. 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
7. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 
9. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
10. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne do wpustów deszczowych . Klasa C. 
 
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
15. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rur PCV,  
      wydanie ZTS „Gamrat w Jaśle. 
 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 

i badania. 
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CHODNIK  Z   BRUKOWEJ KOSTKI  BETONOWEJ 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej dla 
zadania "Ukształtowanie przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice” 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w           
ST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 {2], %, nie więcej niż 5 
5 3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250  

a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
brak 

5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż 4 
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3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z rozścieleniem podsypki w wykonanym korycie wykonane 
       będą ręcznie 
3.2 Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki wykonywane będą przy 
 użyciu narzędzi brukarskich i spalinowego wibratora   powierzchniowego. 
3.3. Roboty pielęgnacyjne przy wykonanych nawierzchniach należy prowadzić 
 ręcznie 
 3.4 Sprzęt użyty do nawierzchni musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S..00.00 „Wymagania ogólne" . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S..00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 . 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 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 chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika  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 używać walca. 
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić szczeliny materiałem  do  wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA   JAKOŚCI    ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00.
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6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót 

Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta. Badania kostki użytej do budowy na 
etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane przy 
udziale Inżyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla przeprowadzenia 
przez Zamawiającego następujących badań : 
- wytrzymałość betonu na ściskanie 
- nasiąkliwość betonu 
- odporność na działanie mrozu 
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 
Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod względem jakości 
muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
6.2.1.    Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera. 
6.2.2.  Kontrola   wykonania   nawierzchni   -   polega   na   ocenie   zgodności   z 
Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonej kostki z 
Dokumentacja Projektową. 
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 
6.3. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Badania przeprowadza się co najmniej raz na każde 200 - 500 m2 ułożonej nawierzchni i 
w miejscach wątpliwych. 
6.4. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie 
rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej załamania nie 
mogą przekraczać + -1 cm. 
6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na 
każde 200 - 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %. 
5.6 Sprawdzenie równoległości spoin 
Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w 
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Ogólne wymagania dotyczące 
obmiaru robót podano w ST S.00.00.00. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00. Odbioru 
robót należy dokonać zgodnie z: B-0231-000100 "Nawierzchnie 
drogowe z kostki betonowej". 
B-0231-000200  ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S.00.00.00. Płatność za m2 na 
podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości wykonania robót 
i wbudowanych materiałów. 
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 
- oznakowanie prowadzonych robót 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków wykonywanych nawierzchni 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża 
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
- ułożenie kostki betonowej 
- wypełnienie spoin między kostkami piaskiem 
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

     - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych w  
       specyfikacji.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i ocena 

zgodności 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2. Branżowe Normy 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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S - 01.01.09   BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla zadania "Ukształtowanie 
przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice” 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

-  obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 , 
-  żwir lub piasek do wykonania ław, 
-  cement wg PN-B-19701 
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711  

  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży,   cm 
1 
1 

b h r 
On 75 6 20 3 

 
Ow 

75 
100 

8  
8 

30 
30 

3  
3 

2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
 Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   m 
 
Gatunek 1 

Gatunek 2 
1 ±8 ±12 

b,   h ±3 ±3 
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2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
 

Gatunek 1 
 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2  

Szczerby i 
uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających       pozostałe 
powierzchnie:  
liczba, max  
długość, mm, max  
głębokość, mm, max 

 
 

2  
30  
8 

 

2.5. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 

 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje 
się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie     z polewaniem wodą. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
6.1.1. Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki o obrzeża chodnikowe". Wykonawca dostarczy do badań 
laboratoryjnych  1  sztukę obrzeża na 300 m wykonywanego wbudowania. 
6.1.2. Użyty piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej     powinien     odpowiadać    wymaganiom     PN-79/B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek 
do betonów i zapraw”. 
6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot 
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe na podsypce 

piaskowej. 
6.2.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej. 
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych 
 

- zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie 
- zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową 

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 3 niniejszej ST 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest metr ustawionego obrzeża, na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST S.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 
Płatność za metr wbudowanego krawężnika na podstawie obmiaru, atestów 
producenta krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 
materiałów. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać : 

- ustawienie obrzeży bet. 6x20 cm na podsypce piaskowej grubości 3-5 cm. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup, transport i składowanie materiałów w przewidzianych do wykonania robót 

w  punkcie 2 niniejszej specyfikacji 
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- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża 
- oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe 
- wykonanie podsypki pod obrzeża chodnika 
- ustawienie obrzeży betonowych 
- wypełnienie spoin między obrzeżami 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od 
strony zewnętrznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania  i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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S.01.01.10 

PARKING 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem parkingu dla zadania "Ukształtowanie 
przestrzeni publicznej na wyrobisku w centrum wsi Bogusławice” 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne".   

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 
- rodzimy lub nasypowy. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST S.01.01.03 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
 
5.3.  Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę stanowi kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym 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 (ubijania) 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. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu. 

5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdu 
    - kostka betonowa prasowana  8 cm 

- podsypka cement.-piaskowa 5 cm 
- podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie   wg normy PN-S-06102 20 cm 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00. 

6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót 
Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta. Badania kostki użytej do budowy na etapie 
akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane przy udziale 
Inżyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla przeprowadzenia przez 
Zamawiającego następujących badań : 
- wytrzymałość betonu na ściskanie 
- nasiąkliwość betonu 
- odporność na działanie mrozu 
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 
Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod względem jakości muszą 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym i mostowym. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
6.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera. 
6.2.2.   Kontrola   wykonania   nawierzchni   -   polega   na   ocenie   zgodności   z Dokumentacją 
Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonej kostki z Dokumentacja Projektową. 
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 
6.3. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Badania przeprowadza się co najmniej raz na każde 200 - 500 m2 ułożonej nawierzchni i w 
miejscach wątpliwych. 
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6.4. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż 
co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej załamania nie mogą przekraczać   
+ -1 cm. 
6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na każde               
200 – 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %. 
6.6 Sprawdzenie równoległości spoin 
Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w trzech 
dowolnych miejscach na każde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
podano w ST S.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z:  

B-0231-000100"Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej” 
 B-0231-000200 „Nawierzchnie   drogowe  z   kostki   brukowej.   Warunki  techniczne wykonania      
odbioru". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za m2 na podstawie 
obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości wykonania robót i wbudowanych 
materiałów. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 
- oznakowanie prowadzonych robót 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków wykonywanych nawierzchni 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża 
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
- ułożenie kostki betonowej 
- wypełnienie spoin między kostkami piaskiem 
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych w  specyfikacji. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2. Branżowe Normy 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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S.01.01.11 

ZIELEŃ.  MAŁA ARCHITEKTURA  

OGRODZENIE, URZĄDZENIA SPORTOWE 
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I. OGRODZENIE TERENU 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem ogrodzenia terenu. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
- wykonanie cokołów betonowych 
- podwyższenie cokołu 
- ogrodzenie z siatki wys. 1,0 m w ramach  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą ST, są: 
siatki metalowe w ramach 
słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
3.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres 
robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 
 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera. 
 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

wykonanie fundamentów betonowych i cokołów 
ustawienie słupków metalowych,  
wykonanie właściwego ogrodzenia  

Słupki musza być ustawione pionowo a przęsła zamocowane zgodnie z systemem ogrodzenia. 
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II. URZĄDZENIA  SPORTOWE 
 
Na objętym opracowaniem terenie zaprojektowano boisko do piłki nożnej, boisko do   
siatkówki i kometki. 
 
Urządzenie boiska : 
- tuleje do słupków bramek do piłki nożnej  
- tuleje do słupków do siatkówki 
- stojaki do siatkówki  
- bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej 
- siatki do urządzeń sportowych 
 
Wszystkie urządzenia wyposażenia boisk powinny odpowiadać standardom dla odpowiednich 
dyscyplin sportowych.  
Roboty przy montażu urządzeń będą wykonane ręcznie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
 
Nawierzchnię boisk należy wykonać z trawy rolowanej.  Przed położeniem trawy rolowanej 
należy wykonać rozścielenie warstwy wegetacyjnej o grubości po zagęszczeniu 10 cm. 
Następnie ułożyć warstwę trawy rolowanej, obficie ją podlać. 
 
 
III. MAŁA ARCHITEKTURA  I ZIELEŃ 
 
1. Elementy małej architektury 

- stolik wykonany z betonu zbrojonego, blat pokryty płytkami ceramicznymi,  
   mrozoodpornymi 
- ławki parkowe z mocowaniem do podłoża betonowego 
- kosze na śmieci 

Elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczone gotowe elementy 
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru przed dostawą i montażem.  
 
Trawniki poza boiskami należy ułożyć z trawy rolowanej. Oprócz trawników należy na 
terenie objętym opracowaniem dokonać nasadzenia krzewów w miejscach uzgodnionych z 
zamawiającym. 
Skład gatunkowy zakrzewień: 

1) Irga pozioma - Cotoneaster horizontalis - 15 szt.   
2) Trzmielina oskrzydlona - Euonymus alatus – 7 szt. 
3) Bukszpan zwyczajny - Buxus sempervirens – 20 szt. 
4) Dereń biały  - Cornus alba "Elegantissima" – 5 szt 
5) Dereń jadalny  - Cornus mas – 5 szt. 
6) Forsycja pośrednia - Forsythia intermedia– 5 szt. 
7) Kalina kolarowa– Viburnum opulus - 5 szt. 
8) Oliwnik wąskolistny - Elaeagnus angustifolia– 5 szt. 
9) Morwa biała  - Morus alba– 10 szt. 
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10) Winobluszcz pięciolistkowy -  Parthenocissus quinquefolia– 18 szt. 
11) Wierzba ozdobna szczepiona – 3 szt. 
12) Daglezja sina  - Pseudotsuga menziesii var. Glaca – 12 szt. 

 
Normy i dokumenty związane 

1. Atesty PZH 
2. Instrukcje producentów 
3. Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do 

warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 


