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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja targowiska  w Łasku Kolumnie”. 

1.2. Podstawa opracowania.  
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

• umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

• projekty obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez:  
WGW STALBET Sp. zo.o. Sp.k. 

• ogólną charakterystykę obiektu 
• przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w 

kolejności technologicznej ich realizacji  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2012.462) 

• Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 

16.12.2002 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych  /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. 
zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/. 

 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST.   

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

CPV 45110000-1               ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW                                                                                                                             
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45113000-2              ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
CPV 45112000-5              ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 
CPV 45233200-1              ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
CPV 45233251-3              WYMIANA NAWIERZCHNI 
CPV 45223300-9              ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW 
CPV 34992200-9              ZNAKI DROGOWE 
CPV 34953300-5              CHODNIKI 
CPV 45223100-7              MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 



 
                                            ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE 
CPV 4531000-3                  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
CPV 45232410-9                ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ  
 

 
Zakres robót 

Wiodące elementy robót: 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni z elementów betonowych trylinka; 
• rozbiórka nawierzchni chodników, 
• rozbiórka obrzeży i krawężników, 
• wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowe o nośności KR2, 
• wykonanie chodników z kostki betonowej, 
• wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej, 
• wykonanie oporników betonowych i krawężników obramowujących wykonane 

nawierzchnie, 
• Wykonanie oznakowania drogowego  
• Dostawa i montaż małej architektury 
• Dostawa i montaż wiaty w konstrukcji stalowej 
• Roboty zbrojarskie i betoniarskie 
• Instalacje elektryczne 
• Instalacje wod-kan 

 
1.3.1. Wymagania ogólne nale ży rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni żej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

D.01.01 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń                                           

D.01.02 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

D.01.03 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.01.04 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

D.01.05 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej                          

D.01.06 Oznakowanie pionowe                                                                  

D.01.07 Krawężniki betonowe                                                                    

D.01.08 Betonowe obrzeża chodnikowe                                                     

D.01.09 Zieleń i mała architektura                                                              

D.01.10 Konstrukcje metalowe  

D.01.11 Roboty zbrojarskie i betoniarskie  

D.01.12 Instalacje elektryczne  

D.01.13 Instalacje wod-kan  
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Określenia podstawowe  



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

− Budowla drogowa  - obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość 
techniczno-użytkową  (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny   lub technologiczny (obiekt mostowy , korpus ziemny , węzeł). 

− Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

− Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak 
pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, 
Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące 
realizacji budowy). 

− Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, 
stanowią część dokumentacji budowy. 

− Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja tech niczna  – opracowanie 
projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty 
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

− Dokumenty projektowe  – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

− Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

− Droga tymczasowa (monta żowa) -  droga specjalnie przygotowana , przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , 
przewidziana do usunięcia  po jego zakończeniu. 

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

− Humus (ziemia urodzajna)  - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 

− Inżynier – Kierownik Kontraktu  – osoba pisemnie wyznaczona przez 
Zamawiającego, będąca jego pracownikiem, uprawniona do występowania w 
imieniu Zamawiającego, działająca zgodnie z zakresem czynności wynikającym z 
umowy o pracę oraz z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO, w zakresie 
przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących organizacji pracy zespołu na 
budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z projektem 
wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 

− Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

− Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego 
postoju  i pasami dzielącymi jezdnie. 

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

− Konstrukcja no śna (przęsło lub prz ęsła obiektu mostowego)  - część obiektu 
oparta  na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
kołowego, pieszego. 

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



 
− Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
− Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze  
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

− Laboratorium – akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości wyrobów budowlanych oraz Robót. 

− Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, zaakceptowana przez Inżyniera (zgodnie z 
Ustawą z dnia 16.04.2004r  o wyrobach budowlanych ).  

− Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 

a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) warstw wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę  
c) podbudowa -  dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
d) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą 
lub odcinającą. 

− Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju  w osi drogi lub obiektu mostowego  

− Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

− Odpowiednia  (bliska)  zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

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

− Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

− Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów , umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 
ruchu pieszych , służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 



 
− Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy , leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
− Podło że ulepszone - górna warstwa podłoża , leżąca bezpośrednio pod 

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

− Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

− Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

− Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyci ąg z projektu budowlanego  i 
wykonawczego)  - część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót oraz wszystkie 
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbędne do zrozumienia i 
wyceny obiektu będącego przedmiotem robót.  

− Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

− Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

− Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót  oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

− Bieżący nadzór archeologiczny – oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i 
sprzętu w procesie technologicznym – roboty ziemne w sposób bieżący t.j. 
równoczesny z wykonywaniem robót ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuacji 
odkrycia obiektów lub rzeczy, które mogą mieć charakter odkrycia 
archeologicznego. Nadzorujący po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzętu 
zgłasza ten fakt Inżynierowi Kontraktu i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i 
działania odbywają się na koszt i staraniem Zamawiającego. Sposób i zakres 
organizacji nadzoru archeologicznego należy do wyłącznych kompetencji 
Wykonawcy i może być zorganizowany spośród własnej kadry inżynierskiej, jak i 
zlecony do jednostek specjalistycznych. W tym kontekście koszty jego 
funkcjonowania może ocenić wyłącznie Wykonawca. W zakres kosztów 
wykonawcy wchodzi – koszt funkcjonowania bieżącego nadzoru archeologicznego. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy 
oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w 
związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 



 
zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną 
ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

• hałasem 

• wibracją, drganiami i wstrząsami  

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i 
powietrza 

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i 
metalami ciężkimi 

• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

 

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

1 pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z 
budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie) 

2 zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy 
(bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.) 

3 zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z 
wystąpienia szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu 
wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej 
oceny, opracuje i wdroży program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska i 
obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie gwarancyjnym. Elementem 
wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez wykonawcę 
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan 
techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. 
Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska 
budynków i budowli przed w/w zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny 
Kontraktowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w 
szczególności z: 
α) ustaleniami pozwolenia na budowę 
oraz: 
β) warunków ogólnych i szczególnych Umowy Kontraktowej 

χ) Dokumentacji Projektowej  

δ) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ε) wymaganiami Inżyniera. 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót 
zasadę, że istniejąca na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna 
(wodociągi, kanalizacja, sieć gaz, linie światłowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, 
NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca prowadzenia robót chyba, że 
projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi 
przełączenie starych instalacji do nowo budowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw 
mediów. 

Wszystkie elementy w technologii budowy skarp z gruntu zbrojonego posiadają 
określone parametry mechaniczne, które są uwzględnione na etapie obliczeń (patrz 



 
Projekt). W związku z tym wymiana jakiegokolwiek elementu niesie za sobą konieczność 
ponownego przeliczenia oraz przeprojektowania technologii budowy skarp. 

Istnieje możliwość zastosowania innego systemu technologii budowy skarp, 
równoważnego wobec zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obliczeń 
stateczności zgodnie z polskimi przepisami, z zachowaniem współczynnika stateczności 
zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999r. oraz wykonania projektu 
zamiennego zaakceptowanego przez Inżyniera oraz Projektanta. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi,  i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy 
oraz Dokumentację Projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą.  

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa , do wykonania prz ez Wykonawc ę:  
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi 

odpowiednimi Instytucjami: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 
obiektów, z naniesieniem zmian na mapę zasadnicza z uzyskaniem zatwierdzenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym 
przez Inżyniera) 
- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed 
przystąpieniem do realizacji zadania 
- dokumentacje fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w 
szczególności dla robót zanikających 

Obiekty drogowe  

- Projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości - 
Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 
ewentualnych dróg technologicznych 
- Projekty ogrodzeń 

- Projekty organizacji ruchu na czas robót (jeżeli przedstawiony w dokumentacji nie 
będzie spełniał wymogów zastosowanej technologii czy kolejności robót) 
- Projekty bram, posadowienia, konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych do 
projektu stałej organizacji ruchu 
- Projekty objazdów tymczasowych 

- Projekty zabezpieczenia skarp wykopów  

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów 

- projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego 

- Projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych 

- Projekt zabezpieczenia ścian wykopów 



 
- Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych 

- Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  

- Operat odbiorowy 

- Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych 

- projekt zabezpieczenia wykopów uwzględniający konieczność utrzymania ruchu 
kołowego oraz utrzymania stateczności konstrukcji budynków i budowli znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie robót, 
- Pozostałe projekty wymienione w STWiORB 

Obiekty in żynierskie mury oporowe  

MATERIAŁ  

• Projekt technologiczny mieszanki betonowej. 

MONTAŻ 

Projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie 
wykonawcy robót rzutuje na prowadzenie robót w szczególności:. 

• Projekty technologiczne montażu prefabrykatów dla obiektów z elementów 
żelbetowych / betonowych, prefabrykowanych. 
PROJEKTY WYKONAWCZE/WARSZTATOWE  

Projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o 
zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprężanie konstrukcji, urządzenie 
dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.) w szczególności: 

• Projekty warsztatowe dla konstrukcji żelbetowych – szczegółowe rysunki 
zbrojeniowe z uwzględnieniem długości handlowych prętów. 

• Projekty robocze robót izolacyjnych. 

BHP/OCHRONA ŚRODOWISKA  

• Plan BiOZ. 

Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z przyłączeniami sieci i przerwami w 
dostawie energii elektrycznej. 
Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty 
Organizacji  i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót.  W/w projekty 
powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po uzgodnieniu ich z Projektantem.  
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej i nie będą podlegały 
odrębnej zapłacie. 

1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STWiORB  

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  
a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inżyniera , który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 



 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową                    

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie 
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z ternu 
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania ruchu publicznego (pieszy, kołowy, komunikacji zbiorowej) na Terenie 
Budowy, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach 
kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstępnym 
przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, 
uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy 
opracowywaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy przestrzegać zapisów 
podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostaną 
ujęte w Cenie Kontraktowej. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się 
wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania 
Terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi. 
Powyższe obejmuje odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi. W czasie wykonywania Robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 



 
zabezpieczające takie jak: zapory, czasowa sygnalizację świetlna, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. Oraz inne środki zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.5.5.   Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia 
dotyczące tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczęcie robót itp.) 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca powinien 
stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić uprawnionym instytucjom 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

inorm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających ze skażenia , hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi , 

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie działania w w/w zakresie zostaną wkalkulowane w Cenę Kontraktową, cena ta 
obejmie również koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych 
zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 

1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 



 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
stosowane do wykonania robót. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez Inżyniera, użyte do Robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a 
stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 

1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, 
zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu wykonawca 
wykona ocenę stanu technicznego budynków i innych obiektów, na które może mieć 
wpływ prowadzenie Robót. Raporty z wykonanych ocen należy przekazać Inżynierowi 
przed rozpoczęciem Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowie tych instalacji zgodnie z 
wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń 
podczas trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, 
zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia 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. Jeżeli teren budowy oraz dróg 
technologicznych przylega do terenów z jakakolwiek zabudową np. mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.  Inżynier będzie na bieżąco 



 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże Inżynier nie będzie  w nie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 
Przyjmuje się, że e Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i 
instytucji, których zapłata wynika z prowadzenia Robót. 

1.5.10.   Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz so 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 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 Inżyniera. 

1.5.11.   Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i 
uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków 
ochrony osobistej. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
1.5.12.   Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania 
potwierdzenia zakończenia  robót   przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, 
gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w niniejszej STWiORB, 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania 
Robót, obciąży Wykonawcę. 

1.5.13.   Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  



 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw odniesieniu do 
sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążania i wydatki 
wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 Równowa żność norm  

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi przed oczekiwaną data ich zatwierdzenia, w terminie z nim 
uzgodnionym. Dodatkowo ustalony z Inżynierem termin przekazania zamienników norm do 
zatwierdzenia, powinien znaleźć się w zapisach PZJ. W przypadku kiedy Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robót wykopaliskach i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Koszt ewentualnych archeologicznych 
prac ratowniczych ponosi Zamawiający. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 



 
wydobywania tych materiałów i niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty 
bądź deklaracje zgodności oraz próbki tych materiałów i wyrobów. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały/wyroby uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 
robot. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z 
tytułu pozyskania materiałów w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 
odpowiednio  do wymagań Kontraktu lub uzgodnień z Inżynierem. Odpowiedzialnym za 
miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, który 
poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska0 
związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejsza rekultywacją. Miejsce 
odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić zadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
warunkach Kontraktowych, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Stosowanie wyrobów budowlanych  

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas 
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się 
wyłącznie: 

• Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń 

• Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 

− wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

− w zgodzie z istniejąca Polska Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta 
normą 

− w przypadku braku polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z 
uzyskana aprobata techniczną, producent dołączył deklarację zgodności z ta aprobata 

− posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polska Normą wyrobu albo aprobata 
techniczną, a producent załączył odpowiednia informację o wyrobie 

− wyrób został wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty 
technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta 
aprobatą 



 
− jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

• Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
zaświadczenie o zgodności z ta dokumentacja oraz z przepisami 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 
deklarację zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy 
uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyroby. 

2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   

Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów i dostaw do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5      Wariantowe zastosowanie materiałów  

Jeżeli dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera, Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz 
urobek gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót  i były dostępne do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera 

2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej. 
- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 



 
2.8. Materiały z rozbiórek  

W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie materiałów z 
rozbiórki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentować, że materiał został 
zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do 
tego przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki 
nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, które 
Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i 
odwieźć na miejsce przez niego wskazane – potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu 
kolaudacyjnego sporządzanego na zakończenie robót. Nie wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały z rozbiórki i odpady, których przejecie 
Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy odwieść na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy i SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. 
Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru wykorzystanie materiałów z 
rozbiórek, do ponownego wbudowania. Materiały z rozbiórek nie przeznaczone do 
ponownego wbudowania i nie wykorzystane przez zamawiającego, są odpadem który 
wykonawca powinien zagospodarować zgodnie z warunkami umowy i SIWZ i uwzględnić 
w kosztach robót rozbiórkowych. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY  

3.1.    Sprzęt Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni 
uzyskanie właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami 
zawartymi w STWiORB oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidywanym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać niesprawny. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktowych, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 



 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, 
wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. 
W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca 
ma obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków 
dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację 
dróg i uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami 
dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek transportu 
materiałów przewidzianych do budowy S7, pokryje Wykonawca. 
Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg 
istniejących, po których planuje transport materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymogi dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na 
dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne dotycz ące organizacji robót  

Prowadzenie robót musi być zorganizowane tak, by w całym okresie realizacji były 
spełnione następujące warunki: prace budowlane należy tak prowadzić aby istniała przez 
cały czas możliwość utrzymania przejść  i przejazdów  
W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy 
należy ująć problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Projekty te podlegają 
zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem oraz niezależnie wymagają uzgodnień z 
przedsiębiorstwami organizującymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wszelkie 
planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej i kolejowej powinny być zgłaszane 
przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem ( min 14 dni ) w przedsiębiorstwach 
komunikacji miejskiej. 

 

5.2 Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami 
umowy z Zamawiającym, Dokumentacja Projektową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacja Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robót oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych.  
W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń na 
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym 
związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 
Cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej własnej 



 
technologii i metod wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. Dla przyjętej 
technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program 
Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w STWiORB. Zastosowany sprzęt, 
wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej 
zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w 
przypadku konieczności wejścia w tereny działek, nie będących we władaniu 
Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. Podczas prac 
należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych 
powiadomić odpowiednie instytucje. Wykonawca powinien powiadomić właścicieli 
urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji 
sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i 
gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć  w 
Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy 
przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, 
gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytułu nie p[podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć 
w Cenie Kontraktowej. Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy 
(łącznie z fundamentami)itp. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
je ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Inżyniera 
obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymaganiami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej, STWiORB lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera niw zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1.  Program Zapewnienia Jako ści (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. W przypadku gdy prowadzone Roboty należ 
Ado rodzaju robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. 
U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowiązek przedstawienia najpóźniej w 



 
terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (bioz). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 

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

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- zapewnienie przepisów bhp  

- szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokości i w pobliżu 
torówkolejowych z siecią trakcyjną) 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnychelementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanychrobót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów,   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. , 

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacji  i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Inżynier może polecić 
wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecic na koszt Wykonawcy 
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności badań 
przedstawionych przez wykonawcę lub w przypadku zróżnicowania wyników mierzonego 
odchyleniem standardowym ≥10% 



 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inżynier jest upoważniony do 
kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie 
produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych. 

6.3.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez In żyniera  

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 



 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i 
Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie badań własnych oraz wyników badań i 
pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje  

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

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych 
zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, potwierdzające i  
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania placu budowy 

- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej 



 
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 
robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inżyniera 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. Ksi ążka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego  z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe Dokumenty Budowy  

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 



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

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy  

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Po 
okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów 
przez okres 5 lat, a następnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentów zgodnie z 
zasadami archiwizacji.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru 
Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiar nie powinien obejmować 
dodatkowych robót nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem robót 
zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do 
dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera.    
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 



 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wa żenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków Robót, a także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Prace 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony   z Inżynierem. 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym, w 
przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza się do 
dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący 
wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywna pracę całej konstrukcji w 
okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie 
wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. 



 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne. 

 

 

8.2. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu  do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór 
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których 
mowa  w pkt. 8.3.1. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i 
poleceniami Inżyniera. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót  

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
Dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

− Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

− Recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 



 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

STWiORB i PZJ, 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB i PZJ. 

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 

− Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia 
terenu. 

− Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
wraz z wersja elektroniczną. 

− Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 

− Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu) 

− Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, 
Inżyniera i/lub Projektanta 

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.  

 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie z umową kontraktową. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań 
Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych Szczegółowej specyfikacji 
Technicznej obejmujący m.in.: 
- dostarczenie, instalację i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń 
zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp. 
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych 

- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów i organizacje ruchu 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy 

- geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawczą w trzech egzemplarzach 

- inwentaryzację fotograficzną dróg oraz budynków przed realizacją zadania  

- inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z 
Administratorem, dróg publicznych wykorzystanych przez wykonawcę do transportu 
technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowania - koszty 



 
zapewnienia wymaganych ubezpieczeń oraz wszystkie dodatkowe warunki nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas 
budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. Koszty 
projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie 
Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z 
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają 
jakiegokolwiek uszczerbku. 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji obejmuje: 

• Opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy 
obejmujących m.in. na czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do 
posesji. Projekty te wymagają uzyskania pozytywnej opinii Inżyniera i uzyskania 
zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. Każdy etap realizacji inwestycji 
zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu 
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia. 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania,  oświetlenia i sygnalizacji zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 

• Ustawienie tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych wg wymogów 
administratora. 

• Opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji 
zastępczej, opłaty za wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z 
ograniczenia praw i możliwości eksploatacji przez osoby trzecie. 

• Przygotowanie terenu. 

• Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodników, 
krawężników, przystanków i wiat, barier, oznakowań i odwodnienia. 

• Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z 
zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem 
na niej objazdów / przejazdów. 

• Koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia 
funkcji objazdów i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic 
wlotowych  do przebudowywanej trasy. 

• Koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu 
odbioru ostatecznego  i uzyskania świadectwa przejęcia. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej 
obejmuje: 

• Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i 
stałych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

• Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 

• Koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: • Usunięcie wbudowanych materiałów i 
oznakowania, 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w 
punktach 9.1., 9.2. i 9.3. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 



 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) 
z późniejszymi zmianami. 
2 Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z późniejszymi 
zmianami. 
3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
4 Rozporządzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401) 
5 Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
120 poz.1126) 
6 Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393) 
7 Rozporządzenie MI I SWiA z 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz.U. 
nr 177 poz.1729) 

8 Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 
163) z późniejszymi zmianami 
9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086. 
10 Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z późniejszymi 
zmianami. 
11 Ustawa z dnia 3.10.2003 r. – o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 190/03, poz. 1865). 
12 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 

881). 

13 Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 
poz. 

515 z 2003r 

14  WARUNKI UMOWY KONTRAKTOWEJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
D.01.01   ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG  
WSTĘP 

1. 1.Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów w ramach zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku 
Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania rozbiórki elementów dróg: 

wraz z ich odwozem i utylizacją 

• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 

• rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych gr.10cm 

• rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową 

• rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm 

• rozebranie betonowych schodów  

• cięcie piła mechaniczna na gł. 10cm 

• rozebranie istniejącego oznakowania: tarcze+słupki w lokalizacjach 
zgodnych z dokumentacja Projektową (oznakowanie do 
przełożenia) 

wraz z ich odwozem i utylizacją (z pominięciem oznakowania) 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  



 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 
3 

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Używany sprzęt powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
zatwierdzenie Inżyniera. 

Do rozbiórek należy użyć następującego sprzętu: 

• sprzęt pomiarowy 

• piła spalinowa 

• młot pneumatyczny ze sprężarką spalinową lub młot spalinowy 

• koparki, w tym z dodatkowym osprzętem (młoty, zrywarki itp.) 

• ładowarki, 

• palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem 

• sprzęt ręczny 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. Należy je odwieźć i zutylizować 
( z pominięciem oznakowania do przełożenia).  

Materiały z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym na miejsce 
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu: 

• samochody samowyładowcze 

• samochody skrzyniowe 

• samochody dostawcze 

• inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB lub 
wskazanych przez Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki, nie przewidziane w dokumentacji technicznej do 
ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru ma obowiązek je zagospodarować i udokumentować, że materiały 
te zostały zagospodarowane w calach gospodarczych lub odwieść na miejsce do tego 



 
przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (wysypiska, przekazanie na potrzeby 
gminy, recykling, utylizacja itp.). 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki, ładowarki 
lub ręcznie. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania 
w czystości dróg transportowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać wymagania określone w STWiORB 
„Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla: 

• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – metr kwadratowy (m2) 

• rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych gr. 10cm– metr 
kwadratowy 
(m2) 

• rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową – metr (m) 

• rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm – metr (m) 

• ciecie piła nawierzchni - metr (m) 

• rozebranie betonowych chodów  – metr sześcienny (m3) 

• rozebranie tarcz znaków wraz z słupkami– sztuka (szt) 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8. 



 
8.2. Sposób odbioru robót  

Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na 
ogólnych zasadach odbioru jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty 
wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają niezbędnym 
poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inżyniera, na koszt i staraniem  
Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie Robót w terenie, 

• odkopanie prefabrykatów betonowych wraz z wyjęciem, 

• zerwanie podsypek, 

• zerwanie ław pod krawężnikami i obrzeżami, 

• ułożenie prefabrykatów w stosy wg rodzaju, a gruzu w pryzmy. 

• załadunek i odwóz na wysypisko lub składowisko, 

• koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 

• koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub 
składowiska, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu po rozbiórkach, z zagęszczeniem 
gruntu, 

• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 
STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

•  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi 
zmianami 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.01.02  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w  ramach 
zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w 

p.1.1, związanych z wykonaniem wykopów wzdłuż całego projektowanego zadania. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

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

2.2. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty z wykopów należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do budowy 
nasypów. W tym celu należy na bieżąco badać ich przydatność w tym względzie, zgodnie 
z wymaganiami STWiORB. 



 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące podano w STWiORB  „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• koparki, 

• równiarki, 

• spycharki, 

• sprzęt do zagęszczania - dobrany odpowiednio do robót, 

• sprzęt do robót ręcznych, 

• sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy zatwierdzoną 
przez Inżyniera, pozwalający na odwodnienie wykopów dla wykonywania Robót 
poniżej zwierciadła wody gruntowej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport gruntów  

Grunty pozyskane z wykopów, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatności do 
budowy nasypów należy przewieźć bezpośrednio w miejsce wbudowania. Grunty z 
wykopów, dla których nie jest możliwe bezpośrednie przeprowadzanie badań, należy 
przewieźć na składowisko przyobiektowe Wykonawcy i na bieżąco badać ich przydatność 
do budowy nasypów. Za pozyskanie miejsca odkładu, które przekaże do akceptacji 
Inżyniera, odpowiada Wykonawca. Grunty nie spełniające stosownych wymagań należy 
odwieźć na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i 
utylizacji. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone, nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
Jako środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze, samochody 
skrzyniowe, inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” p.5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 

5.2. Wykonanie wykopów  

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, 
wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie 



 
gruntu do wymaganych parametrów zgodnie z tablicą 1 określającą minimalne wartości 
wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
 innych dróg 

Kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 
ziemnych 

 

1,00 0,97 
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić 
do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki 
w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót 
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 rysunek 4. 
Zagęszczenie dna wykopu należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub płytą statyczną VSS wg PN-S-02205 (tylko 
w przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych lub w przypadku 
równoczesnego badania nośności dna wykopu). 
Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed 
przedostawaniem się do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym 
staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. Jeżeli nastąpi 
zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu i 
nasypu Wykonawca wykona na własny koszt. 

Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od 
wilgotności optymalnej: 
• w gruntach niespoistych ±2%, 

• w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to przed przystąpieniem do układania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni należy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć w tym celu środków 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku 
podnoszenia się niwelety. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany 
sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia 
przez Inżyniera nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do 
wilgotności optymalnej. 

Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w 
pozostałych branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem 



 
powodującym utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie 
ruchu pieszego lub kołowego. 
Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego 
wykonywanie Robót. 
Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów 
sąsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania obliczenia stateczności skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. 
Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera. 

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na 
skutek obsunięcia się gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. 

Granty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 
przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 
dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym 
materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz 
uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 
wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez 
Inżyniera. 
5.3.   Wymagania dla wykonanych wykopów  

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań. 

5.3.1.    Gdy dno wykopu stanowi bezpo średnie koryto pod konstrukcj ę nawierzchni 
(bezpośrednio pod warstw ą odsączającą) 
• nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie może być większa niż ± 
3cm; 

• pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż 
± 0,5 %; 
• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać 
+ 1cm, - 3cm; 
• szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 

• oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż 
± 

10cm; 

5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstw ę wzmacniaj ącą podło że 

• nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3 m nie może być większa niż ± 
4cm; 

• pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej 
niż. ± 1,0 %; 
• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać 
+ 2cm, - 3cm; 
• szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 

• oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż 
± 

10cm; 

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie  



 
• pochylenie skarp i przeciwskarp rowów w wykopie nie może różnić się od 
projektowanego o więcej niż ± 10%; 
• maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed 
humusowaniem nie może przekraczać ± 10cm. 

5.3.4. Rowy  

• szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
5cm; 

• rzędne profilu dna rowu nie mogą przekraczać +1cm, - 3cm; 
5.4. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  pkt.6. 

 

 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 

• zapewnienie stateczności skarp; 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 

• dokładność geometrii wykonania wykopów; 

• zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 

• bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewożącymi grunt. 

6.3. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu  

Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
lub odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych 
wg normalnej próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu 
występują grunty, dla których określenie wskaźnika zagęszczenia jest trudne lub gdy 



 
jednocześnie badany jest moduł odkształcenia, do badania można wykorzystać płytę 
statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. 
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym 
obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe 
obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,25 MPa (wgPN-S-02205:1998). 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, 
obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa] 

gdzie: 

 D - średnica płyty (D=300), mm 

 ∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa 

 ∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1, oraz 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w 
Tabeli 2. 

Badanie nośności pod elementy kanalizacji i przepusty w korpusie drogowym, 
wykonać za pomocą lekkiej płyty do badań dynamicznych, poprzez określenie 
dynamicznego modułu odkształcenia podłoża Ev. Wartość E2 określa się poprzez 
przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podłożu 
współczynników korelacyjnych. 
Tab. 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 

Rodzaj wykopu Is Io E2 

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio 
pod konstrukcję nawierzchni bez warstwy 
wzmacniającej podłoże  

≥1,03 ≤2,20 ≥120 MPa 

dno wykopu bezpośrednio pod warstwami 
wzmacniającymi podłoże konstrukcji 
nawierzchni  

≥1,00 ≤2,20 ≥ 

451}/602)MPa 

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio 
pod konstrukcję nawierzchni dróg kategorii KR4 
i KR3  

≥1,00 ≤2,20 ≥120MPa 

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio 
pod konstrukcję nawierzchni dróg kategorii 
KR2 i KR1  

≥1,00 ≤2,20 ≥ 100 MPa 

dno wykopu jako podłoże-koryto pod 

nawierzchnię zjazdów 

≥1,00 ≤2,20 nie sprawdza 
się 

dno wykopu pod elementy odwodnienia -  na 
głębokości do l,20m od powierzchni podłoża-
koryta 
- na głębokości > l,20m od powierzchni 
podłoża-koryta 

≥1,00 

≥0,97 

≤2,20 

≤2,50 

≥451)/602)MPa 

3) 

≥301}/402)MPa 

3 



 

1) dot. gruntów spoistych w podłożu 

2) dot. gruntów niespoistych w podłożu 

3)nośność dna wykopu badana jedynie dla wykopów pod przepusty i elementy kanalizacji 
w korpusie drogowym 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu w wykopie, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is, I0) oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2). Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien 
wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników 
zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w wykopie powinno być potwierdzone 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.4.   Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań od określonych w 
punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB podlegają rozbiórce oraz powinny być wykonane 
ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”  pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonanego wykopu jest odpowiednio dla: 

• wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na 
nasyp - metr sześcienny (m3), 

• wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na 
odkład na wysypisko Wykonawcy - metr sześcienny (m3), 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" p.8. 

8.2. Sposób odbioru robót  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami STWiORB jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
dadzą wyniki zgodne z wymaganiami. 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i własnym staraniem. 
Technologia naprawy musi być uzgodniona z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 



 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i 
oceny jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie wykopu, 

• odwiezienie gruntu na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce 
wbudowania lub wysypisko Wykonawcy, łącznie z kosztami pozyskania miejsca 
odkładu, składowania lub utylizacji, 

• profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, 

• zagęszczenie dna wykopu, 

• ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach 
przewidzianych p.5.2, 

• zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg 
p.5. oraz we wszelkich niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, 
albo inne sposoby określone przez Wykonawcę w PZJ), 

• usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym 
wykonanych skarp wykopu, 

• odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 

• doprowadzenie gruntu do właściwej wilgotności, także w wypadku nadmiernego 
nawilgocenia, 

• koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3, 

• bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń 
nanoszonych samochodami przewożącymi grunt, 

• rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opłaty z tym związane, 

• ewentualny koszt nadzoru geologicznego, 

• ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 
STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i SIWZ. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

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

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 



 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 01.03   KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego w  ramach zadania: „Modernizacja 
targowiska w Łasku Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych 
w pkt. 1.1  związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, dla całego 
projektowanego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  



 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

Przy mechanicznym wykonywaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien 
dysponować m.in. następującym sprawnym technicznie sprzętem: 
1. Do profilowania podłoża: 

• równiarka, 

• spycharka, 
• koparko-ładowarka, 
• sprzęt ręczny. 

2. Do zagęszczania podłoża: 

• walec stalowy gładki i okołkowany, 

• walec ogumiony, 

• lekki walec ręczny 

• zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 

• inny sprzęt ręczny. 

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego 
sprzętu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów  

Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania podłoża należy wywieźć samochodami 
samowyładowczymi na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości 



 
dróg dojazdowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji nadmiaru 
gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na 
czas Robót i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywane profilowanie i zagęszczanie podłoża. Harmonogram powinien uwzględniać 
wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć podłoże przed 
zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu 
odprowadzenia ewentualnych wód opadowych. 

5.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia wg tab.1. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej: 

• w gruntach niespoistych ±2%, 

• w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 

Wykonawca będzie chronił podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia lub użyć środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podłoża-koryta na kosz 
własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest również powtórzenie wszystkich badań 
jakościowych wg p.6.2.1 i 6.2.2. 

5.4.    Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia/odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Zagęszczenie podłoża-koryta należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
odkształcenia 10 poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E2 
/E1 podczas badania modułu odkształcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W 



 
przypadkach, gdy nie jest wymagane badanie modułu odkształcenia lub gdy w badaniu 
osiągnięto wymagany moduł odkształcenia warstwy a niemożliwe jest osiągnięcie 
zagęszczenia na podstawie badań wskaźnika odkształcenia, można posiłkować się 
badaniem wskaźnika zagęszczenia I5 według BN-77/8931-12 lub inną metodą 
dopuszczoną i zaakceptowaną przez Inżyniera np. metodą izotopową. 
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym 
obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. 

W przypadku podłoża-koryta wykonanego na gruncie rodzimym, moduł 
odkształcenia oblicza się dla przyrostu obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 
0,15 MPa (wg PNS-02205:1998), a końcowe obciążenie doprowadza się do wartości 
równej 0,25 MPa. W przypadku podłoża-koryta wykonanego na warstwie wzmacniającej, 
moduł odkształcenia oblicza się dla przyrostu obciążenia jednostkowego w zakresie od 
0,15 do 0,25 MPa (jak dla warstwy ulepszonego podłoża wg PN-S-02205:1998), a 
końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,35 MPa. 

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2 obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa] 

gdzie: 

D - średnica płyty (D=300), mm 

∆p - różnica nacisków (Ap=0,10), MPa 

∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2 /E1 oraz 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w 
Tabeli 1. Jako podłoże-koryto należy rozumieć warstwę leżącą bezpośrednio pod pełną 
konstrukcją nawierzchni (pod  warstwą odsączającą). W przypadku dodatkowego 
występowania w podłożu konstrukcji warstw wzmacniających, za podłoże-koryto 
rozumiemy: 
- górną powierzchnię warstw wzmacniających - w przypadku wzmocnień 
wykonywanych przez wymieszanie materiału bezpośrednio w podłożu, tj. dla: 

• ulepszonego podłoża stabilizowanego popiołami lotnymi mieszanką UPS, 
• lub wzmocnienia poprzez stabilizację cementem z dodatkiem środka 

powierzchniowo czynnego EN-1, 
 
 
 
Tab. 1.  Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 

 

Rodzaj podłoża Is I0 E2 

- jezdnia główna ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 MPa 

- jezdnie i stanowiska postojowe dla sam. 

     ciężarowych i autobusów 

- drogi powiatowe 

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 MPa 



 

- stanowiska postojowe dla samochodów      
osobowych 
- drogi gminne, powiatowe 

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 100 MPa 

- chodniki ≥ 1,00 ≤ 2,20 nie sprawdza się 

- zjazdy 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych w podłożu, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania środki 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, 
należy postępować zgodnie z zapisem w pkt. 5.3. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podło ża 

W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Inżynier może zażądać 
wykonania badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do 
częstotliwości podanej w niniejszej STWiORB. 

W czasie prowadzenia Robót należy sprawdzać zagęszczenie i nośność podłoża -
koryta zgodnie z wymaganiami wg p.5.4. Częstotliwość badan powinna być zgodna z 
Tabelą2. 
Tabela 2. Częstotliwość badań 

Rodzaj badania Częstotliwość badań 

Wskaźnik odkształcenia Io, względnie 
Wskaźnik zagęszczenia Is 

co najmniej 2 badania na dziennej 
działce, 
- nie mniej niż 1 badanie na 1500 
m2 *J 



 

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

*** 

**   dotyczy wyłącznie jezdni głównej 

***  dotyczy pozostałych dróg 

 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3. 
Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłożu - korycie Wykonawca powinien 
wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia oraz nośności 
podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.2. Cechy geometryczne  

Dopuszczalne są poniższe tolerancje w dokładności wykonania podłoża - koryta. 
 

Tab.3.   Wymagania dla cech geometrycznych podłoża-koryta 

Nierówności powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, 
mierzone łatą 3m 

±3 cm 

Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łatą 3m i poziomicą 
elektroniczną 

± 0,5 % 

Niweleta powierzchni, różnica w stosunku do projektowanych rzędnych + 1 cm, - 3 cm 

Odchylenie osi korpusu drogowego ±10cm 

Szerokość koryta ± 10 cm 

Pomiarów należy dokonywać taśmą, szablonem, niwelatorem, łatą 3m i poziomicą 
elektroniczną, z poniższą częstotliwością: 
- co 200 m - w punktach głównych łuku i na prostych, 

- co 100 m   - na łukach o promieniu R >100 m, 

- co 50 m  - na łukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości, 

- w punktach charakterystycznych - w przypadku występowania koryta miejscowego 
(np.zjazdy) 

6.3. Zasady post ępowania z odcinkami o niewła ściwych cechach geometrycznych  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Nie przewiduje się potrąceń za obniżoną jakość robót. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  



 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 

profilowania i zagęszczania 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7,2 profilowania i zagęszczania koryta 
ziemnego (podłoża pod konstrukcję nawierzchni). 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

• profilowanie gotowego koryta 

• ewentualny wywóz nadmiaru gruntu powstałego podczas profilowania koryta, na 
składowisko lub wysypisko Wykonawcy, 

• zagęszczenie wyprofilowanego koryta, 

• zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta, 

• ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoża, 

• doziarnienie lub inne ulepszenie podłoża w okolicznościach podanych w p.5.4, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 
STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i SIWZ. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-77/B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998.  
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002.  
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.01.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHAN ICZNIE 



 
1.1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w  ramach zadania: 
„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.  

1.3. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w 

p. 1.1, związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, o uziarnieniu:  

• 0/31,5 podbudowa zasadnicza 

• 0/63 podbudowa pomocnicza w lokalizacjach zgodnych z 
Dokumentacja Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do 
przenoszenia obciążeń ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy 
zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa może być wykonywana w kilku warstwach 
technologicznych1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie 
obciążenia z podbudowy zasadniczej na podłoże. Podbudowa pomocnicza może się 
składać z kilku warstw o różnych właściwościach 

1.4.3. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw 
wyżej leżących na podbudowę pomocnicza lub podłoże 
1.4.4. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – jest to kruszywo, które składa się z kruszywa 
grubego i drobnego, które może być uzyskiwane bez rozzieleniana kruszywo grube i 
drobne lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są PN-S-06102:1997,normami związanymi, 
wytycznymi i określeniami  podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" 
p.1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów  

Do wykonania podbudowy i warstw technologicznych przewidziano użycie 
kruszywa łamanego o  ciągłym uziarnieniu  0/63mm i 0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub 



 
mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji 
dadzą uziarnienie zgodne z pkt.  
2.3.1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje 
mieszania poszczególnych frakcji kruszyw 
2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia mieszanek niezwiązanych 0/63 podbudowy pomocniczej (rys.1 ) oraz 
podbudowy zasadniczej (rys.2) powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia 
wyznaczonym przez krzywe graniczne  
Rys.1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podbudowy pomocniczej 

 

 

Rys.2 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej 

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny 
spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a 
podłożem gruntowym, zgodnie z zależnością: 

(D15/d85) ≤5 w którym: 



 
D15 – wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, 
z której jest wykonane podłoże ulepszone [mm] 
d85  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm] 
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji 
podłoża spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej 
o gramaturze nie mniejszej niż 200g/m2 

2.3.2. Właściwo ści kruszywa  

Tablica 1:  Właściwości kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne 

Lp Właściwość Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej 
 

. 

 przeznaczonej do 

Podbudowy 
pomocniczej 
nawierzchni drogowej 
obciążonej ruchem 

Podbudowy zasadniczej 

KR2÷KR6 
Nawierzchnie z kostki 
betonowej 

1. 
Uziarnienie mieszanki 
niezwiązanej 0/63 0/31,5 

2. 
Maksymalna zawartość pyłu, 
kategoria nie wyższa niż: UF12 UF9 

3. Minimalna zawartość pyłu: LFNR LFNR 

4. 
Zawartość nadziarna, kategoria 
nie niższa niż: OC90 OC90 

5. 
Uziarnienie: Krzywe uziarnienia wg 

rys.1 

Krzywe uziarnienia wg 

rys.2 

6. 

Tolerancja przesiewu – 
porównanie z wartością S 
deklarowana przez dostawcę GB GB 

7. 
Jednorodność uziarnienia – 
różnice w przesiewach GB GB 

8. 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy, nie mniejszy niż: SE40 SE45 

9. Wskaźnik plastyczności IP Deklarowany Deklarowany 

10 

. 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA35 



 

11 

. 

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

F7 F4 

12 

. 

Wartość CBR [%] po 
zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej: 

60 80 

13 

. 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, [% (m/m)], 
wilgotność optymalna wg 
metody Proctora 

80÷120 80÷120 

2.3.3. Niewłaściwe uziarnienie i wła ściwo ści kruszywa  

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

2.4. Woda  

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie 
określa się wymagań 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną 
w PZJ i zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

• mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w 
przypadku braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta 

• równiarki albo układarki kruszywa 

• walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne 

• cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia 

• w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  



 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie 
powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podło ża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB  

5.3. Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu różnych 
frakcji w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg rys. 1,2,3 oraz zwilżenie do 
wilgotności optymalnej z tolerancją+10%, -20% jej wartości. 

5.4. Transport i roz ścielenie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w 
warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 

. Materiał wbudowuje się wyłącznie poprzez stopniowe nasuwanie kruszywa na 
zagęszczoną warstwę podbudowy z żuzla lub bezpośrednio na podłoże. Wyładunek i 
transport materiału podbudowy i warstwy technologicznej odbywać się może wyłącznie po 
już rozłożonym materiale tej warstwy. mogących powstać podczas cofania samochodów z 
kruszywem do układarki. 

5.5. Odcinek próbny  

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać 
odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu 

• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej  do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nośności 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek 
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca 
może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu wyników badań z 
odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Odcinek próbny wykonuje się jeden raz dla danego rodzaju i źródła materiału i należy go 
powtórzyć przy każdorazowej zmianie rodzaju i źródła materiału. 



 
 

5.6. Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie 
profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 

5.7. Zagęszczenie  

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi 
gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy 
łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą. 

Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je 
sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej 
warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.9.7. 

5.8. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz 
powtórzyć badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i powtórnych badań wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obciąża Wykonawcę. 

5.9. Wymagania jako ściowe wykonania podbudowy  

5.9.1. Zgodno ść rzędnych niwelety z projektem  

Odchylenia rzędnych przekroju podłużnego w stosunku do projektu nie powinny 
przekraczać - 2 cm, + 1cm 

5.9.2. Równo ść podbudowy w przekroju podłu żnym  

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny 
przekraczać przy układaniu mechanicznym: 
-   dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej ± 10mm 
5.9.3 Zgodno ść spadku podbudowy  

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 
powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%. 

5.9.4 Szeroko ść podbudowy  

Szerokość   podbudowy   powinna   być   zgodna   z   Dokumentacją   Projektową   
z uwzględnieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w 
stosunku do warstw leżących powyżej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej. 



 
 

5.9.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

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

5.9.6. Grubo ść warstwy podbudowy  

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w 
Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczyć: 
dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej +10%, -0% 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż 
podana w Dokumentacji Projektowej. 

5.9.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy  

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po 
zagęszczeniu warstwy, badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny 
być zgodne z tablicą 2. 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 
obciążenia w zakresie od 0,25÷0,35MPa i dla końcowego obciążenia 0,55MPa. 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1 E2 = ¾ D (∆p/∆s)      [MPa] 

D - średnica płyty (D=300), mm 

∆p       - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa 

∆s        - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
Tablica 2:  Wymagania nośności i zagęszczenia 

Miejsce wbudowania E2 I0 

podbudowa  w konstrukcjach typu KR3 ÷KR6 ≥ 200 MPa ≤ 2,20 

podbudowa  w konstrukcjach typu KR1 ÷KR2 ≥ 180 MPa ≤2,20 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.  

6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

6.2.1. Kontrola jako ści materiałów w okresie dostaw i przygotowania mies zanki  

Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań 
właściwości materiałów na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii 
kruszywa nie większej niż 5000m3 i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w 
punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót 

6.2.2. Kontrol ę jakości wykonania podło ża 



 
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej 

warstwy lezącej poniżej z wymaganiami podanymi w stosownych STWiORB. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w mniejszych STWiORB, 
usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć. 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 
wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 
3000m2 wbudowanego materiału. 
Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷5, 

Tablicy 1 

Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy 
pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach 
wątpliwych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
przeprowadzać z częstotliwością przedstawioną w Tablicy 3 

Tablica 3:  Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Lokalizacja warstwy 

Częstotliwość pomiarów 

Min. liczba badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Max. 
powierzchnia 
warstwy 

przypadająca 
na jedno 
badanie 

1 Podbudowa na jezdni głównej 3 3000m2 

2 Podbudowa na pozostałych drogach 2 600m2 
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podbudowy podano w tablicy 4 

Tablica 4: Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna co 20m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe co 100m 



 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 

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

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2 

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

-wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
6.5 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 5.9 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inżyniera. Koszty robót o których mowa powyżej poniesie Wykonawca podbudowy tylko 
wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich 
utrzymania (w tym podłoża) przez Wykonawcę podbudowy. 

6.5.4. Rozlu źnienie warstwy po której odbywa si ę transport  

W przypadku gdy nastąpi rozjeżdżenie i rozluźnienie materiału w juz zagęszczonej i 
odebranej warstwie leżącej poniżej, na skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, 
Wykonawca spulchni warstwę, jeśli konieczne dowiezie nowy materiał, wyprofiluje i 
zagęści do wymaganych parametrów. Wykonawca ma również obowiązek powtórzenia na 
koszt własny, badań zagęszczenia i nośności naprawionej warstwy, zgodnie z 
wymaganiami Tab.4 

7. OBMIAR ROBÓT  



 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z podziałem na lokalizację 
wbudowania a tym samym  wbudowaną grubość warstwy. 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót  

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu 
wg ogólnych zasad jw 

8.3. Dokumenty i badania do odbioru  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 

Badania polegają na sprawdzeniu: 

• zgodności uziarnienia i właściwości materiałów 

• zgodności podłużnych i poprzecznych spadków 

• zgodności rzędnych niwelety z projektem 

• równości podłużnej i poprzecznej • szerokości podbudowy 
• konstrukcji i grubości podbudowy 

• zagęszczenia 

• nośności 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania 
i obejmuje: 
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania 

- sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża 

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, 
wymieszanie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności 

- transport i wbudowanie 
- wykonanie odcinków próbnych 

- profilowanie 



 
- zagęszczenie 

- bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót,  

niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do 
ruchu środków transportowych i/lub sprzętu 
- naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leżącej poniżej 

układanej warstwy podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu 
kruszywa na podbudowy, utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą  

STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw 

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A 
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:  

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z późniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i 
fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości PN-
EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowy 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda 
badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika 
nośności i pęcznienia liniowego 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik 
B 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa  

1997 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa  

1998  



 
D.01.05 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
parkingów, płyt betonowych w  ramach zadania „Modernizacja targowiska w Łasku 
Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostek brukowych betonowych, grubości 8 
cm (10 cm w miejscu drogi pożarowej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
3cm, jako nawierzchni w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Płyty betonowe, betonowe ażurowe  - prefabrykowane płyty betonowe 
przeznaczone do wzmocnień skarp. 

1.4.3. Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia 
prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Wymagania  

2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób 
do robót budowlanych 

2.2.2. Wygl ąd zewnętrzny  



 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad 

takich jak rysy lub odpryski. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 80mm (100 mm), 
kształtu typu Behaton, bezfazowe, koloru  zgodnego z dokumentacją Tolerancje 
wymiarowe wynoszą: 
• na długości i szerokości ± 2 mm, 

• na grubości ± 3 mm, 

• różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm 

2.2.4. Odporno ść na warunki atmosferyczne  

Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 wartość 
średnia ≤1, przy czym żaden pojedynczy wynik nie > 1,5. 

2.2.5. Wytrzymało ść na rozci ąganie przy rozłupywaniu  

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

2.2.6. Odporno ść na ścieranie  

Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H) 
2.3. Płyty betonowe  

Przy budowie należy użyć płyty betonowe ażurowe grubości 10cm o 
wymiarach 40x60 cm spełniające wymagania normy PN-EN 13198:2005 oraz 
aktualnych aprobat technicznych. 

2.4. Składowanie kostek betonowych i płyt betonowyc h 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być 
składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i 
odwodnione.  

Płyty składować na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy 
ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed 
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

2.5. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Należy stosować następujące materiały: 
• na podsypkę pod nawierzchnię: mieszanka cementowo[piaskowa 1:4 

• do wypełniania spoin w nawierzchni: mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi 



 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej Układanie 
betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną  elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży podczas zagęszczania 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych  

Betonowe kostki brukowe oraz płyty betonowe mogą być przewożone na paletach 
dowolnymi środkami transportowymi. Kostki i płytki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Kruszywa można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. Cement powinien być 
przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podło że 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych i płyt 
betonowych stanowi podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5.3. Podsypka  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  3 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być 



 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Nie 
dopuszcza się układania podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale 
wyprofilowanej. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie. 
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych  

Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce 
cementowopiaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę należy 
układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to 
niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar. 
Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych 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 kształtek betonowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny mieszanką cementowo-piaskową i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kształtek betonowych i/lub płyt betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej 
STWiORB. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badań odporności wyrobu na warunki atmosferyczne 
(pkt.2.2.4) i wytrzymałości na rozciąganie (pkt.2.2.5) dla dostarczonej partii kostek 
betonowych i/lub płyt betonowych. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w n/n STWiORB i wyniki badań 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podbudowy  

Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową odpowiednimi STWiORB. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  



 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych i/lub 

płyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami wg pkt. 5.4 i 5.5 niniejszej STWiORB: 
pomiar szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 8mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją±0,3%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -0cm, +1cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±5cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać -
0cm, +2cm. 

6.5. Częstotliwo ść pomiarów  

Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych 
oraz płyt betonowych, wymienionych w pkt.6.4 powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest dla: 

• wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości  8 lub 10cm– metr 
kwadratowy (m2) 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową 



 
i STWiORB podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem 
Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podbudowy, 

• wykonanie podsypki, 

Zasady ich odbioru są określone w STWiORB „Wymagania ogólne" pkt.8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej 
warstwy nawierzchni z kostek brukowych betonowych i/lub z płyt betonowych  

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie wymaganych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem, 

• ułożenie i zagęszczenie (ubicie) kostek, 

• ułożenie i zagęszczenie (ubicie) płyt betonowych ażurowych, 

• wypełnienie spoin, 

• wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 
ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań PN-
EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 



 
D.01.06     OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego, w  ramach zadania: 
„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 

1.1, związanych z: 

• ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, 

• ustawienie konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych, 

• przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków, •
 wykonanie fundamentów pod słupy kratowe oraz słupy podpierające rygiel, dla 
całego projektowanego układu komunikacyjnego, w lokalizacjach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest 
treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal obustronnie 
cynkowana, aluminium). 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku 
wykonuje się jako oklejane folią odblaskową II-giej generacji. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z  materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.5. Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest 
umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 
kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.7. Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy 
od daty produkcji. 
1.4.8. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres 
dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimipolskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania 
Ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  



 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania  

Należy zastosować materiały spełniające wymagania Wyrobu budowlanego 
dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie 
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Producent znaków drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znaków drogowych 
oraz słupków, blach i innych elementów konstrukcyjnych powinien posiadać dla swojego 
wyrobu ważne dokumenty dopuszczające go do robót budowlanych. 
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 „w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach", podano 
szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków  

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 
wykonywane jako: 
• prefabrykaty betonowe, 

• z betonu wykonywanego „na mokro", 

• z betonu zbrojonego, 
• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dla fundamentów Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z 
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia 
stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie 
kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998. 
Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 
Fundamenty należy wykonywać na warstwie wyrównawczej z chudego betonu wg PN-
S96013.-1997, grubości min. 10cm. 
Beton na fundament powinien spełniać dodatkowo poniższe warunki, wg PN-88/B-06250: 

• nasiąkliwość ≤ 5%, 

• mrozoodporność F 150. 

2.4. Konstrukcje wsporcze (słupki, konstrukcje krat ownicowe i inne)  

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWiORB, a 
w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  



 
Zakres dokumentacji wykonywanej przez Wykonawcę powinien obejmować opis 
techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające obciążenie wiatrem dla określonej 
kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry 
techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz 
od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. 
Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

• pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

• pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

• nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury  

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-
H84023.07 lub inne normy. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/Hr74220 lub innej 
normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie 
powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne 
są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury 
były dostarczane o długościach: 
• dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

• wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 
1,5 mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 
lub na przywieszkach metalowych 
Za zgodą Inżyniera dopuszcza się stosowanie słupków energochłonnych o profilu innym 
niż kołowy. 

2.4.3. Kształtowniki  

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności 
mechaniczne według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i Wytwórcą. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady 
przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne 
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe  

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 70 um. 



 
Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 
może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 
powłoki od podłoża. 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstru kcję wsporcz ą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 
pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 
uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana 
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji 
wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku  

Dla zakresu opracowania należy użyć tarcz znaków należących do grupy wielkości 
znaków zgodnych z Dokumentacją Projektową i Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 
dot. „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu dróg oraz umieszczenia na drogach". 

2.5.1. Trwało ść materiałów na wpływy zewnetrzne  

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury,  występujące   w   normalnych   warunkach   oddziaływania   chemiczne  
przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, warunki 
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
• instrukcję montażu znaku, 

• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

• instrukcję utrzymania znaku. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku  

Materiały stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego powinny być zgodne 
z Projektem Organizacji Ruchu Dokumentacji Projektowej. 

Tarcza znaku może być wykonana z: 

• blachy ocynkowanej   ogniowo   o  grubości  min.1,25  mm  wg PN-EN 

10327:2005(U)  lub PN-EN 10292:2003/Al :2004/Al :2005(U), 

• blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997, 

• innych materiałów,  np.  tworzyw syntetycznych,  pod  warunkiem  posiadania 
ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do robót budowlanych. 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 może być wykonana z: 



 
χ) blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) lub 

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) 

δ) blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie 
może być mniejsza niż 28 urn (200g Zn/m2). 

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone 
przed korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 

Zaleca się stosowanie tarcz znaków z krawędziami podwójnie giętymi lub 
oprawiane w ramkę. 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2005 [16] 

Wytrzymałość na 
obciążenie siłą naporu 
wiatru kN m-2 ³ 0,60 WL2 

Wytrzymałość   na 

obciążenie skupione 
kN ³ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie 
zginające mm/m £ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie 
skrętne stopień × m 

£ 0,02 

£ 0,11 
£ 0,57 
£ 1,15 

TDT1 

TDT3 
TDT5 
TDT6* 

Odkształcenie trwałe 
mm/m   lub 

stopień × m 

20 % odkształcenia 
chwilowego - 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, 
krawędź tłoczona, 
zaginana, prasowana 
lub zabezpieczona 

E2 

Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2005 [16] 

  profilem krawędziowym  

Przewiercanie lica znaku - 

Lico znaku nie może 
być przewiercone z 
żadnego powodu P3 



 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na 
jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla 
tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku  

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

• krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z 
narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie 
znaku, 

• powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa — bez wgięć, pofałdowań i 
otworów montażowych. 

• Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

• podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile 
montażowe powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania 
podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do 
montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie 
trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

• tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji 
ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 
um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych 
w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz 
PN767C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2powinny spełniać dodatkowo następujące 
wymagania: 

− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości 
tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 
poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 
występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia. 

2.6. Znaki odblaskowe  

2.6.1. Wymagania dotycz ące powierzchni odblaskowej  

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica 
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki 
drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy 
U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

− Folia odblaskowa  (odbijająca powrotnie)  powinna  spełniać  wymagania  określone w  
Aprobacie Technicznej. 

− Lico znaku powinno być wykonane z: 

− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i 
kolorymetrycznych potwierdzonych uzyskanymi dokumentami zgodności dla 
poszczególnych typów folii: 

− typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) - obok jezdni drogi ekspresowej 
oraz obok jezdni i nad jezdnią pozostałych dróg, 

− typu 3 (folia pryzmatyczna) – w całym zakresie oznakowania drogowskazowego 



 
− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do 

sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe 
posiadające ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do robót budowlanych, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 
krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 

− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków 
tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem 
posiadania ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do stosowania w 
robotach drogowych i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich nie dopuszcza się 
stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków 

odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 , używając 
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 
2. Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, 
nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 
1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) 
powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania 
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 
współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji b powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

 Tablica 2.        Wymagania dla współczynnika luminancji b i współrzędnych chromatyczności 
x, y oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednost 

ki 

Wymagania 

1 Współczynnik odblasku 
R’ (kąt oświetlenia 5o, kąt 
obserwacji 0,33o) dla 
folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

cd/m2lx typ 1 

³ 50 

³ 35 

³10 

³ 7 

³ 2 

³ 0,6 

³ 20 

³ 30 

typ 2 

³ 180 

³ 120 

³  25 

³  21 

³  14 

³   8 

³  65 

³  90 



 

2 Współczynnik luminancji 
b i współrzędne 
chromatyczności x, y *) 
dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- typ 1 

b ³ 0,35 
b ³ 0,27 
b ³ 0,05 
b ³ 0,04 
b ³ 0,01 
0,09 ³b ³ 0,03 

typ 2 

b ³ 
0,27 
b ³ 
0,16 
b ³ 
0,03 
b ³ 
0,03 
b ³ 
0,01 
0,09 ³b ³ 
0,03 

Lp. Właściwości Jednost 

ki 

Wymagania 

 - pomarańczowej 

- szarej 

 b ³ 0,17 

0,18 ³b ³ 0,12 

b ³ 0,14 

0,18 ³b ³ 
0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

Barwa folii  Współrzędne chromatyczności punktów 
narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 



 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jako ściowe  

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, 
pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego 
pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości 
najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które 
mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były 
większe niż podane w p. 2.6.3. 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio 
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być 
równa, gładka bez smug i zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubo ści blach 
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

• dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 
mm, 

• dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0mm wynosi   - 0,10mm. 

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ści powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 
nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płasko ści powierzchni  

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. 

Sprawdzenie szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 



 
- wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych 
załącznika nr 1 są  należy powiększyć o 10mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 
- wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 
załącznika nr 1 oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15mm i 
wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 
mm, 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 
mm, - kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w 
każdym  kierunku do 1,0mm. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm nie 
może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach 
nie większych niż 1mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 
1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości 
nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej 
długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i 
długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają 
treści znaku. Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie 
folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego 
lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie 
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska 
korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4cm. W znakach nowych oraz 
w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku 
nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo 
ono zniszczeniu. 

2.6.4   Obowi ązujący system oceny zgodno ści  

Należy zastosować materiały spełniające wymagania Wyrobu budowlanego 
dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie 
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

2.7. Materiały do monta żu znaków  



 
Stosuje się łączniki stalowe ocynkowane. 

Wszystkie łączniki przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od ich wielkości. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 

Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 
lOcm między podłożem a prefabrykatem. 

Beton używany do wykonania fundamentów konstrukcji wsporczych, powinien 
zostać wbudowany przed rozpoczęciem wiązania cementu. 

Znaki, rury, kształtowniki i łączniki powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
suchych, z dala od materiałów powodujących korozję i w warunkach zabezpieczających 
przed uszkodzeniami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i 
warunkami określonymi w niniejszej STWiORB. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu określonego w PZJ: 
- koparek, 

- żurawi samochodowych, 

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie, 
- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", 

- wibratorów pogrążalnych do betonu, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 

- niezbędnego sprzętu pomocniczego (np. sprzęt spawalniczy), - sprzętu ręcznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg  

Transport betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988.Transport 
znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 



 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w 
czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć: 

− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru Robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia 
pracowników i kierujących pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcj i wsporczych znaków  

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary 
wykopu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich Robót fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe  

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 
kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi. 
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 
więcej niż 3cm. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego  

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości) lub konstrukcji kratownicowych, 
wykonywane z betonu „na mokro" lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-
S02205:1998. 
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy 
należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2cm. 
Bezpośrednio na gruncie należy wykonać warstwę wyrównawczą z chudego betonu o gr. 
min. lOcm, na której ustawia się deskowanie fundamentu, a następnie wypełnia 
mieszanka betonową i zagęszcza. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z 



 
gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu 
wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

- odchyłka od pionu - nie więcej niż ±1%, 

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku - nie więcej niż ± 2cm, 

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza 
lub pasaawaryjnego postoju - nie więcej niż ± 5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami (...)". 

5.5. Konstrukcje wsporcze  

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed n ajechaniem  

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno 
lub dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o 
powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na 
nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami 
ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Podobne 
zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy 
najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, 
niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB 
lub Inżynier. 

5.5.2. Łatwo zrywalne zł ącza konstrukcji wsporczej  

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - 
zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub 
przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 
do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w 
konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 
obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 
zewnętrzna strona łuków drogi itp.). Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, 
przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z 
konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części 
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może 
być większa od 0,25 m. 

5.5.3.  Zapobieganie   zagro żeniu   u żytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   
przez konstrukcj ę wsporcz ą 
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający 

zagrożenie użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i 
terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza 
znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego 
rodzaju uszkodzenia znaku. 



 
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub  podporach  

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza 
od l,75m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może 
być mniejsza. 

 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu  

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 
innym podobnym, pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z 
powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie 
więcej niż 3cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, 
górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 
15cm. 

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej  

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą 
neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się 
stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie, z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi lub 
Dokumentacja Projektową. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcj ą wsporcz ą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania znaku. 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.7. Trwało ść wykonania znaku pionowego  

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego 
użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować 
zniekształcenia treści znaku. 

5.8. Oznakowanie znaku  

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą 
następujące informacje: 

• numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 

• klasy istotnych właściwości wyrobu, 

• miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 



 
• nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę 

jeśli nie jest producentem, 
• znak budowlany „B" 

• numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej 
odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2. 
Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów be tonowych  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania 
fundamentów betonowych na mokro. Uwzględniając nieskomplikowany charakter Robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych Robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robó t 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z certyfikatem lub deklaracją 
zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 
Badania wykonuje się w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementów w każdej 
dostarczonej partii o liczebności do 100 elementów. W przypadkach budzących 
wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania Robót należy sprawdzać: 

• zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 
wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

• prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 
5.3, 

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

• poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 
5.5, 

• zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  



 
Jednostką obmiarowa oznakowania drogowego jest dla: 

−ustawienia słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm – sztuka (szt),  

−przymocowania tarcz znaków drogowych odblaskowych (kategoria A-D i U) – sztuka (szt.), 

−przymocowania tarcz znaków drogowych odblaskowych (kategoria E, F, T) – sztuka (szt.), 

−korekty istniejącego oznakowania pionowego – komplet (kpl) 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 
6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny  

Odbiór Robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu Robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Podstawą płatności jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oznakowania pionowego, 
według dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
−prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

−zakup. i transport wszystkich wymaganych materiałów, 

− wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z odwozem materiału na wysypisko 
Wykonawcy z kosztami składowania i utylizacji, 

−montaż i demontaż ewentualnego deskowania fundamentu, 

wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem ewentualnego zbrojenia, 

−opracowanie projektu technicznego wykonania fundamentów konstrukcji wsporczych, 

−opracowanie projektów kompletnych konstrukcji słupów kratowych i konstrukcji 
przestrzennych, 



 
−dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych, 

−zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic drogowskazowych, 

−utrzymanie miejsca Robót i nawierzchni w czystości, 

−przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

−oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na 
działanie mgły solnej 

PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie 

i wykonanie 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 
Wymagania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

PN-EN   ISO Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
1461:2000 (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  
PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 
dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 
PN-EN 10292:2003/ Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 
A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
10327:2005(U) sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 

PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe prEN 12899-5
 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
 PN-EN   60598-1: Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
1990 
 PN-EN 60598- Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 
 2:2003(U) oświetleniowe drogowe 
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
 PN-EN   ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 



 
2808:2000 
 PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2  Przepisy zwi ązane 
Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 
249, poz. 2497) 
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia 
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zalecenia 
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.01.07.   KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych, w  ramach zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie ”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 
w pkt.1 i obejmują: 
• ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 

• ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/215(B15) w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia  są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  i 
określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  



 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały  

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej należy użyć: 

• krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm , 

• krawężniki betonowe 15x22 cm 

• beton C12/15 (B15) na ławę podkrawężnikową, 

• podsypkę cementowo-piaskową 1:4, 

• deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania 
deskowania ławy, 

• wodę 

2.3. Kraw ężniki betonowe — wymagania techniczne  

Krawężniki powinny być zgodne z normą PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B),  
D, H, T 
2.4. Materiały na podsypk ę 

 Zgodnie z zapisami STWiORB  
2.5. Materiały na lawy  

Do wykonania ławy pod krawężniki należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o 
parametrach: 
• klasa wytrzymałości na ściskanie C12/15 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620. Należy zastosować 
cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. Woda wg 
PN-EN 1008 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt.3. 

3.2. Sprzęt  
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami 

określonymi w niniejszej STWiORB. 
Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z 

pomocą dźwigów lub innego sprzętu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje się 
mieszarkę. Do przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje się 
betoniarki. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  



 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 

4.2. Transport materiałów  

Do rozwiezienia prefabrykaów mogą być użyte dowolne środki transportowe 
zaakceptowane przez Inżyniera. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać 
przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek 
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. . 

Do transportu mieszanki betonowej należy, używać samochodów wywrotek lub 
samochodowych mieszarek do  betonu.   Transport  mieszanki   betonowej   powinien  
być  zorganizowany  w   sposób   uniemożliwiający rozsegregowanie składników betonu 
na czas transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed 
rozpoczęciem wiązania betonu. 
Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających 
przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu 
workowanego, przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

5.2. Zakres robót przy układaniu kraw ężników betonowych Zakres wykonywanych Robót: 
• wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
• ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o 

szerokości i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 
• ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem, 

• wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości zgodnej z 
Dokumentacją Projektową, 

• demontaż deskowania ławy, 
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 
ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

Przy Robotach bezwzględnie, przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, 

5.3. Wymagania przy wykonywaniu  

5.3.1. Ławy betonowe  

Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów 
może wynosić: 

• dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej. 

5.3.2. Kraw ężniki  

Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją  

Projektową. Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie należy wypełniać zaprawą 



 
cementową. Na łukach w planie o promieniu R < 10m należy ustawiać krawężniki łukowe o 
promieniu najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżynier 
może dopuścić zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą 
zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R<5m nie dopuszcza się używania 
krawężników prostych. Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną 
przez Inżyniera. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną 
metodą niż zatwierdzona. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed i w czasie robót  

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

• zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej 
STWiORB na podstawie deklaracji zgodności i badań kontrolnych, 

• prawidłowości wykonania deskowania dla ławy betonowej, 

• prawidłowości wykonania ław betonowych i podsypki cementowo-piaskowej, 

• właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez 

Wykonawcę niwelacji powykonawczej, 
sprawdzeniu stopnia równości, 

bieżącej kontroli pielęgnacji wykonanych ław betonowych 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest dla: 

• ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z 
oporem – metr(m) 

• ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie 
betonowej z oporem – metr(m) 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  
6 dały wyniki pozytywne. 

 



 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu (ławy). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową pkt.7.2 wykonanego krawężnika betonowego. Cena 
jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

wytyczenie robót, 

zakup i transport wszystkich materiałów, 

• ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z 
odwozem gruntu na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 

• wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 

• wykonanie ławy betonowej, 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 

• właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 

• ewentualne docinanie krawężników na łukach, w przypadkach zatwierdzonych 
przez Inżyniera, 

• wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń 
oraz dokumentów dopuszczających do stosowania, 

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą 
STWiORB, zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe.  Wymagania i metody 
badań PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania. PN-EN 197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   
zgodności   dotyczące  cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 



 

D.01.08  BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego, w  ramach zadania: „Modernizacja targowiska w Łasku 
Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w 
p. 1.1. i obejmują: 

-     ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej  w 
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały  

• Zgodnie z projektem 

2.3. Betonowe obrze ża chodnikowe – wymagania techniczne  

Obrzeża powinny być zgodne z normą PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa (B), 

D, H, T 

2.4. Materiały na podsypk ę 

 Piasek spełniający wymagania  wg PN-EN 13242. 

 



 

2.5. Materiały na ławy  

Zgodnie z zapisami STWiORB  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrze ży  

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w niniejszej STWiORB. Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 
betoniarka, piły do cięcia sprzęt ręczny i pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej 
wytrzymałości gwarantowanej betonu. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

5.3. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cem.-piaskowej 1:4 
odpowiedniej grubości, w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 
ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna 
ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoin nie należy wypełniać zaprawą 

cementową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 



 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 

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

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkt.2 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę, 

b) grubości podsypki, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest dla: 

• ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cem.-piaskowej 
1:4 grubości 3cm – metr (m) 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  



 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeża 
chodnikowego  betonowej. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 
wykonania i obejmuje: 
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, zakup i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
wykonanie koryta i przygotowanie podłoża pod podsypkę, z odwozem gruntu na wysypisko 

wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
wykonanie podsypki piaskowej, 
ustawienie obrzeża, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB 

zgodnie z Dokumentacją Projektową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe.  Wymagania i metody badań 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D.01.09 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z z założeniem i pielęgnacją zieleni oraz 
wykonaniem elementów małej architektury, w  ramach zadania: „Modernizacja targowiska 
w Łasku Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 

• wykonanie nowych trawników 

• pielęgnacja roślin 

• sadzenie  roślin (drzew i krzewów) 

• wykonanie elementów małej architektury (oświetlenie wraz z instalacją, montaż 
ławek ogrodowych i koszy na śmieci)  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB „Wymagania ogólne”. 
2.2. Ziemia urodzajna.  



 

Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 
rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
2.3. Nawozy mineralne.  

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.4. Drzewa i krzewy.  

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i 
polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 

- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

- praktycznie prosty przewodnik, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 
niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej,- uszkodzenie lub przesuszenie bryły 
korzeniowej, - złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.6. Elementy małej architektury  

Ławki ogrodowe, kosze na śmieci winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy 
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru przed dostawą i montażem. 



 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej.  

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników,a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 

4. Transport  

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Drzewa i 
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w 
razie suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa) 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Drzewa i krzewy . 

5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

- pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,- 

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 
palik, 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę 
i podlać, 

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa, 

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.1.2. Pielęgnacja po posadzeniu  

Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 



 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące). 

5.2.Elementy małej architektury  

Wymagania dotyczące dostawy elementów : 

- ławki i kosze na śmieci winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie, 

- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem, 

- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 
akceptację Inspektora. 

6. Kontrola jako ści robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

6.2 Drzewa i krzewy.  

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

- zaprawienia ich ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian,  

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany 
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 



 

- jakości posadzonego materiału. 

6.3.  Elementy małej architektury  

Kontrola przy odbiorze dotyczy: 

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanego materiału. 

  

7. Obmiar robót  

Zgodnie z zasadami obmiaru podanymi w  w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową utwardzenie powierzchni jest 1 m2. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

9. Podstawa płatno ści  

Wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych i Umowy  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-G-980 11 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 
ozdobnych 

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-76/9 125-0 l Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D.01.10 KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wiaty w konstrukcji stalowej, która zostanie wykonana dla inwestycji pn. 
„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie i montaż podkonstrukcji stalowych, występujących w budynkach. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały  

2.1. Stal  

2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach wg PN-EN 10025:2002. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanymw PN-EN 10025:2002 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 



 

-nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 
grubości większej. 

2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinienbyć zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki  

Jako łączniki występują: połączenia spawane. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych ER –1.46 wg PN-91/M-69430. Elektrody średnio otulone z dodatkiem celulozy w 
otulinie, do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i 
dynamiczne (konstrukcje budowlane, taboru komunikacyjnego, itp.); zalecana do prac 
montażowych. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne  

Całość konstrukcji należy zabezpieczyć poprzez malowanie. 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, 
miejskiego (kategoria korozyjności C2 wg PN-EN ISO 12944-2) 
Elementy  należy  oczyścić  w  procesie  śrutowania  do  stopnia  czystości  Sa  2,5  wg  PN-
EN ISO 8501-1.   
Wykonanie powłok malarskich: 
warstwa podkładowa – podkład dwuskładnikowy poliamidowy utwardzany na bazie fosforanu 
cynku, grubość dwie warstwy 90 µm, 
warstwa nawierzchniowa – farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa, 
utwardzana izocyjanianem alifatycznym w kolorze RAL 9010; grubość warstwy 50 µm, 



 

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementów należy przeprowadzić po 
wyschnięciu powłok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami 
mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. 
Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzeń powłoki antykorozyjnej powierzchnie 
elementów należy odtłuścić, oczyścić do wymaganego stopnia czystości, odpylić po czym 
nałożyć taką samą warstwę powłoki jak dla pozostałych części konstrukcji Prace malarskie  
należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart 
katalogowych dla stosowanych materiałów. 
  
Składowanie materiałów i konstrukcji  
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dzwigami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

2.5. Badania na budowie  

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora. 

2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i monta żu  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigów, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 



 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływówatmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
 

4. Transport  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Cięcie  

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gi ęcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie podstaw  

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 
według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty,   blachownice, 0,001   długości   

słupy, części ram lecz nie więcej jak 10 mm 



 

Skręcenie pręta  – 
0,002   długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek – środników 2 mm na dowolnym  odcinku 
1000 m 

Wymiary przekroju  – do   0,01  
 wymiaru  lecz nie 
więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
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5.3.2. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  widocznych gołym 
okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 
mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie graniwymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor wpisem 
do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 



 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne. 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia,nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.4. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowan ia 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
norm (Sa2.5). 

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących 
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących 
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

- malowanie pędzlem,-   nanoszenie wałkiem, -   natryskiwanie. 

5.5. Monta ż konstrukcji  

5.5.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 
środków,które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.5.2. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 

Sposób montaż należy wybrać po konsultacji z Inspektorem. 

Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub 
skontrolować: 

- położenie osi elementów stalowych 

- prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

- położenie osi elementów stalowych 

- niweletę punktów charakterystycznych, 



 

Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 
temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki 
miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i 
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była 
jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru 
końcowego konstrukcji. 

Odchyłki nie mogą być większe niż podane w PN-B-06200:2002 oraz powinny umożliwiać 
prawidłowy montaż wszystkich elementów konstrukcji. 

6. Kontrola jako ści robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 

 Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych 
konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997 

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

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i 
instrukcjami zawartymi w Normach.  

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

• wymiary i kształt dostarczonego materiału 

• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

• wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

• jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  

• jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej  

• wymiary wykonanych elementów montażowych  



 

• kształt wykonanych elementów montażowych  

• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i 
przeciwpożarowe, a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia 
mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających W trakcie montażu 
konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

• osadzenie elementów kotwiących w podporach 

• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 
poziome  

• połączenia montażowe  

Badania w czasie robot : 

• kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 

• oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok 

• kontroli warunków wykonywania powłok  

• kontroli procesu nakładania powłok  

Kontrola oczyszczenia powierzchni: 

• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996 

• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń  

• ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych 
podczas przygotowania powierzchni  

• dokonać odbioru powierzchni do cynkowania  

7. OBMIAR ROBÓT   

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

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze lub ofercie Wykonawcy.  

Ilość konstrukcji stalowych oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 

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

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować 
sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu 



 

ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-
B06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).  

W szczególności powinny być sprawdzone:  

• Podpory konstrukcji 

• Odchyłki geometryczne układu  

• Jakość materiałów i spoin  

• Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  

• Stan i kompletność połączeń  

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej:  

• Przedmiot i zakres odbioru 

• Dokumentację określającą komplet wymagań  

• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami  

• Protokoły odbioru częściowego 

• Parametry sprawdzone w obecności komisji 

• Stwierdzone usterki  

• Decyzje komisji  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:Oddziaływania na konstrukcje 
    – oddziaływania ogólne. 
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – obciążenie 
śniegiem. 

  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – obciążenie wiatrem. 
PN-EN 1992: 2008  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1090-1  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych:  Część 1: 
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 
PN-EN 1090-2  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące wykonania 
    konstrukcji stalowych. 

PN-EN 1996: 2010  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji murowanych. 
PN-EN 1993-1  Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguły ogólne 
    i reguły dla budynków.   
PN-EN 1997-1  Eurokod 7: Część 1;  Zasady ogólne Projektowanie 
    geotechniczne 



 

PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2: Część 1; Reguły ogólne i reguły dla 
    budynków. 
PN-EN 1993-2    Projektowanie konstrukcji stalowych: Mosty stalowe.  
PN-EN 1993-3    Projektowanie konstrukcji stalowych: Wieże, maszty i 

kominy.  
PN-EN 1993-4   Projektowanie konstrukcji stalowych: Silosy, zbiorniki i rurociągi.  
PN-EN 1993-5   Projektowanie konstrukcji stalowych: Palowanie i grodzie.  
PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguły ogólne – Oblicza 
  nie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.  
PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguły uzupełniające dla  
  konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.  
PN-EN 1993-1-4 Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguły uzupełniające dla 
   konstrukcji ze stali nierdzewnej.   
PN-EN 1993-1-5 Projektowanie konstrukcji stalowych: Blachownice.  
PN-EN 1993-1-6 Projektowanie konstrukcji stalowych: Wytrzymałość 
   i stateczność konstrukcji powłokowych.   
PN-EN 1993-1-7 Projektowanie konstrukcji stalowych: Konstrukcje płytowe.  
PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych: Projektowanie węzłów.  
PN-EN 1993-1-9 Projektowanie konstrukcji stalowych: Zmęczenie.  
PN-EN 1993-1-10 Projektowanie konstrukcji stalowych: Dobór stali ze względu na  
  odporność na  kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową.  
 PN-EN 1993-1-11 Projektowanie konstrukcji stalowych: Konstrukcje cięgnowe.   
PN-EN 1993-1-12 Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguły dodatkowe  
  rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali   
 wysokiej wytrzymałości do  S700 włącznie.  
PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –  
  Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.  
PN-EN 10025-2: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –  
  Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych  
 niestopowych.  
PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –  
  Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych   
 drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym. 
PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –  
  Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych   
 drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu 
   termomechanicznym.  
PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –  
  Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych   
 trudno rdzewiejących.   
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –  
  Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich 
   o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym 
   cieplnie.   
PN-EN 10027-1: 2007 Systemy oznaczania stali – Część 1: Znaki stali.  PN-EN  
   10027-2: 1994 Systemy oznaczania stali – System cyfrowy.   
PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1:  
  Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  
PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2:  
  Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.  
PN-EN 10029:1999: Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej  
  - Tolerancje wymiarów, kształtu i masy.  



 

PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej – Dopuszczalne 
   odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu.  
PN-EN 10051+A1:1999: Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na  
  gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej 
   i stopowej - Tolerancje wymiarów i kształtu. 
PN-EN 10055:1999: Stal -- Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką 
   i ramieniem, walcowane na gorąco -- Wymiary oraz tolerancje  
  kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-1:2000: Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
   konstrukcyjnej -Wymiary. 
PN-EN 10219-1:2007: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
   konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1:  
  Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2007: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
   konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2:  
  Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne . 
PN-EN 14399:2007 : Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń 
              sprężanych – Części:1÷10.  
PN-EN 12345:2004: Spawanie -Terminologia dotycząca złączy spawanych wraz 
   z ilustracjami (oryg.)  
PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie - Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy  
  spawanych z ilustracjami (oryg.)  

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.  

Wymagania i badania przy odbiorze rusztowań.  

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D.01.11 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojarskich i betoniarskich, które zostaną wykonana dla 
inwestycji pn.„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.  
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiających i 
mających na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych występujących w 
obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą roboty obejmujące: 

• zbrojenie konstrukcji prętami gładkimi i żebrowanymi, 
• betonowanie konstrukcji ła wy fundamentowej, 
• betonowanie konstrukcji rdzeni i wieńców żelbetowych 
• osadzenie marek i kotew stalowych w elementach żelbetowych.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Stal zbrojeniowa  
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500SO.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.2.2. Właściwo ści mechaniczne  i technologiczne stali zbrojeniowej 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 
atest, w którym mają być podane: – nazwa wytwórcy; 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215; 
– numer wytopu lub numer partii; 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizywytopowej; 
– masa partii; 
– rodzaj obróbki cieplnej. 



 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy; 
– średnica nominalna; 
– znak stali; 
– numer wytopu lub numer partii;– znak obróbki cieplnej. 

2.2.4. Drut monta żowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
2.2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
2.2.6. Masa betonowa gotowa z atestem  
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania do betonu użytego do budowy – wg projektu konstrukcji: 

- Chudy beton C.8/10 
- Beton konstrukcyjny C.20/25 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia  



 

5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

 
5.3.2. Czyszczenie pr ętów  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.3.3. Prostowanie pr ętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.3.4. Cięcie pr ętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 5.3.5. Odgi ęcia pr ętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 normy PNS- 10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 
można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d 
> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

5.4. Monta ż zbrojenia  
5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

a) 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych; 
b) 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych; 
c) 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali; 
d) 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów; 
e) 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 



 

5.4.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

5.5. Wykonywanie robót betoniarskich  
5.5.1. Zalecenia ogólne 
– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 i PN- 63/B-06251; 
– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzorupotwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
– Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną 
dopodawania mieszanek plastycznych; 
– Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodnośćrzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny; 
– Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni,na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
5.5.3. Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: – 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławąwibratora; 
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cmw warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jestpromieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m. 
5.5.4. Przerwy w betonowaniu  
– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
iuzgodnionych z projektantem; 
– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
zprojektantem; 
– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannieprzygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwypozostałego szkliwa cementowego; 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
ostosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie 
wznowieniebetonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 



 

– Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinienprzekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu • Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem; 

• Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu; 

• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa; Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja; 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 
sprawdzić zgodność przywieszek z zamówieniem; Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 
zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 
sięzmniejszenia grubości otuliny; 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm; 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm;– długość pręta między 

odgięciami: ±10 mm; – miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 
wymagania: – dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do 
zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%; 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ichliczby na tym pręcie; 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm;– 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Przy odbiorze betonu gotowego należy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją 
projektową. 

7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w w ST „Wymagania ogólne”. 

7.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.2. Odbiór ko ńcowy  



 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową; 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach; 
– rozstawu strzemion; 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów;– zachowania 

wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w . ST 0 „Wymagania 
ogólne”. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy  

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
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• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
• IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowewymagania 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton. 
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałościobjętości. 
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.8.2. Inne 

dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji; – Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D.01.12  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych które zostaną wykonana dla 
inwestycji pn.„Modernizacja targowiska w Łasku Kolumnie”.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie remontu elektrycznej instalacji wewnętrznej oświetleniowej i 
gniazd wtykowych. 
Zakres prac obejmuje : 

- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania robót, 

- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
- prace porządkowe oraz wywóz, utylizacja odpadów budowlanych, 
- próby i czynności odbiorowe. 

 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

- instalacja oświetleniowa, 
-montaż opraw oświetleniowych 
-instalacja gniazd wtykowych 
-montaż rozdzielni elektrycznych 
-roboty demontażowe istniejącej instalacji  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych. 
1.5.Wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego. 
2.MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania  
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane 
symbolem CE. 
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są : 
 
2.2.3 Osprz ęt elektryczny:  
- Łączniki z tworzywa sztucznego , wykończone ramką modułową , białe , IP65  
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe z uziemieniem z tworzywa sztucznego IP65 ,  
 
2.2.4. Oprawy o świetleniowe :  
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. 



 

2.2.4.1 Oprawy oświetlenia podstawowego – rodzaj opraw – wg wykazu w 
dokumentacji, przedmiaru robót oraz do uzgodnienia z Inwestorem 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie 
na ich właściwości. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze 

5.1.1. Roboty demonta żowe . 
Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej (osprzęt, przewody ,oprawy) 
wykonać zgodnie z zasadami robót demontażowych instalacji elektrycznych.. 
Zdemontowane oprawy, osprzęt i przewody należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez inwestora. 
5.1.2. Trasowanie . 
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji 
winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i 
poziomych.  

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
5.2.1. Monta ż opraw  
 Montaż opraw należy dokonać, zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną 
przez producenta opraw . Rozstaw opraw zgodnie z dokumentacją  
 
5.2.2. Badania i próby. 
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego 
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiary należy dokonać induktorem 500V 
lub1000V. 
Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym nie może być mniejsza od: 25MΩ dla instalacji 230V 
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji 
wtynkowej , a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli 
zwarciowej. Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne 
są załączane zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych 
przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. Bezwzględnie 
wykonać pomiary natężenia zainstalowanego oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach Z wyżej wymienionych pomiarów wykonać stosowną dokumentację. 
uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
 
5.2.3. Połączenia przewodów ochronnych. 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe . 
Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia 
narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, 
spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie, 

- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio 
mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym 
rozluźnieniem. 



 

- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i 
pokryć wazeliną bezkwasową. 
 
5.2.4. Oznakowanie. 
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób: 

- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez 
naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 
100mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów 
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji 
połączeń wyrównawczych. 

- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu, 
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia 

całych przewodów ochronnych. 
 
5.2.5. Próby monta żowe. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin 
instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych 
robót. Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań. 
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia 
dodatkowych badań. 
Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega : 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie trasy kablowych, 
- umocowanie przewodów, 
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej i natężenia oświetlenia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest : 

- mb – dla linii i przewodów, 
- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,  
- kpl. – dla pomiarów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w 
zakresie : zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości 
użytych materiałów, prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na 
instalacji. 
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory 
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej 
instalacji elektrycznej. 
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują : 



 

- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub trudne 
do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają : 

- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej, 

- protokoły badań i pomiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie, 
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej 
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów 
instalacji elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów 
elektrycznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie wycenianej roboty.  
Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu 

rusztowań,  
-  montaż linii, 
- montaż opraw, 
-montaż osprzętu elektrycznego ( puszki końcowe i rozgałęźne), 
- montaż łączników, - prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

 
Cena uwzględnia również : 

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 
- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 



 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach 
ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 10.2 Inne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V 
Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, 



 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) - 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 930 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 
) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz.690) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

D.01.13 INSTALACJA WOD. – KAN.  
 
1.  WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji 
wodociągowej które zostaną wykonana dla inwestycji pn.„Modernizacja targowiska w 
Łasku Kolumnie”. w miejscowości Łask.  
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlano-montażowych przy 
budowie:  

- rurociągów sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  
- rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy z rur PVC-U,  
- wykonanie technologicznej instalacji wodociągowej dla potrzeb przepompowni sieciowej 

z rur PE,  
- wykonanie przejść rurociągów przewodowych pod przeszkodami terenowymi,   
- studnie na sieci grawitacyjnej i przyłączach,  

 
Nazwy i kody:  
Grupa  Klasa  Kategoria  Kod  CPV  - Wyszczególnienie  

45.2    45200000-9  

- Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich  części  
oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

  45.23.2  45232000-2  - Roboty pomocnicze w 
zakresie rurociągów i kabli  

    45232400-6  - Roboty budowlane w 
zakresie kanałów ściekowych  

   45232410-9  - Roboty w zakresie kanalizacji 
ściekowej  

 
1.4 Określenia podstawowe  

- Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z dokumentacją 
projektową „Wymagania ogólne”  

- przyłącze kanalizacyjne/wodociągowe - przewód kanalizacyjny/wodociągowy (z 
wodomierzem) łączący sieć kanalizacyjną/wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wod/kan.  

- rura ochronna - rura o średnicy większej od rurociągu przewodowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody i ścieków.   



 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania podano „Wymagania ogólne” pkt. 1.8.  
 
2.  MATERIAŁY  
2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów:  
Ogólne wymagania podano „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2 Wymagania dotycz ące stosowanych materiałów:  

- Na budowie kanalizacji sanitarnej dla robót montażowych przy budowie kanalizacji 
sanitarnej wg pkt 1.1. należy stosować następujące materiały:  

- Rury i kształtki z PVC, Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać 
stosując rury z PVC-U ze ścianką litą spełniające wymagania PN-EN 1401:1999 w tym:  

- odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) 
potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania PVC-U,  

- materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie 
wewnętrzne,  

- odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury 
mają oznaczenie UD),  

- temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata – VST=79°C (co je st warunkiem 
oznaczania rur i kształtek UD),  

- rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru 
zastosowania UD, tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod 
konstrukcjami budowli i 1m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w 
warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,  

- kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1401:1999 i być 
również oznaczone symbolem obszaru oddziaływania UD, w kolorze pomarańczowym 
(RAL8023), g)  rury wyposażone w:  

- uszczelki wargowe lub wargowe z pierścieniem rozprężnym dla średnic dn>=100-
200mm z normalnym kielichem  

- system posiadający aprobatę IBDiM.  
- Rurociągi kanałów sanitarnych grawitacyjnych wykonać z rur o wymiarze Dz 200/5,9 mm 

a rurociągi przyłączy kanalizacyjnych wykonać z rur o wymiarze Dz 160/4.7 mm.  
 

Studnie kanalizacyjne  
- Na sieci kanalizacji sanitarnej jako studnie kontrolne i podłączeniowe należy zastosować 

studnie z tworzyw sztucznych o średnicy trzonu 600mm. Wszystkie studnie wyposażyć 
w kinety z odejściami w lewo i prawo. Studnie lokalizowane w pasach drogowych należy 
wyposażyć w żelbetowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny klasy D400 z wkładką 
betonową bez otworów wentylacyjnych.  

- Dodatkowo należy zainstalować biofiltry lub inne urządzenia likwidujące powstałe odory 
w studzience kanalizacyjnej na kolektorze grawitacyjnym w pobliżu przepompowni oraz 
wyposażyć w biofiltr studnię rozprężną „SR”, lub inne urządzenia likwidujące powstałe 
odory.   

- Studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych na sieci grawitacyjnej.  
- Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną Ø 315 powinny spełniać następujące 

wymagania:  
- zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
- posiadające pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS.2379,  



 

- dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych – aprobata techniczna COBRTI 
„Instal”,  

- dopuszczone do stosowania w pasie drogowym - aprobata techniczna IBDiM,  
- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC- U) zgodnie 

z ISO/TR 10358,  
- odporność chemiczna uszczelek zgodnie z  ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1:2002.  
- Rura trzonowa karbowana średnicy 315mm musi spełniać następujące wymagania:  
- sztywność obwodowa SN>=4kN/m2,  
- przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych, współpracująca z 

gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia 
nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności,  

- kolor rury karbowanej – pomarańczowy,  
- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 5cm,  
- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in 

situ” o średnicach dn110 i dn 160.  
- Kinety muszą spełniać następujące wymagania:  
- należy stosować kinety prefabrykowane monolityczne wykonane metodą wtrysku z PP  
- (w zakresie średnic od DN 110 do DN 200mm włącznie) lub odlewane rotacyjnie z PE  
- (w zakresie średnic od DN 250 do DN 400mm),  
- kolor kinet – czarny lub pomarańczowy,  
- różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze), z dwoma dopływami 

prawym i lewym, dopływy pod kątem 45 stopni, wszystkie z wbudowanym spadkiem dna 
1,5 %,  

- wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu.  
- rury teleskopowe muszą spełniać następujące wymagania:  
- rury teleskopowe z rury PVC-U  ze ścianką litą o wysokiej trwałości,  
- odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,  
- odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z 

rdzeniem spienionym),  
- połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne – na zaczepy – konstrukcja 

wpływająca  
- na trwałość rozwiązania (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub 

wciskowe),  
- rury teleskopowe dostosowane do grubości konstrukcji drogi o długości 750 mm 

umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu 
włazu/wpustu deszczowego z nawierzchnią.  

- Zwieńczenia o następujących wymaganiach:  
- zwieńczenia studzienek w klasie B12,5 T i 40,0 T o konstrukcji „pływającej”,  
- powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 

podłączenia,  
- w klasie A15 (1,5T) w terenach pozaklasowych – nieobciążonych ruchem oraz w 

obszarach ruchu pieszego i rowerów,  
- pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy żelbetowe posiadające aprobatę IBDiM,  

włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat IO i/lub Q-cert.  
- Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną Ø 600 powinny spełniać następujące 

wymagania:  
- zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
- posiadające pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS.2379,  



 

- dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych – aprobata techniczna COBRTI 
„Instal”,  

- dopuszczone do stosowania w pasie drogowym - aprobata techniczna IBDiM,  
- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC- U) zgodnie 

z ISO/TR 10358,  
- odporność chemiczna uszczelek zgodnie z  ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1:2002.  
- Rura trzonowa karbowana Ø 600mm z PP musi spełniać następujące wymagania:  
- sztywność obwodowa SN>=4kN/m2,  
- przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych, współpracująca z 

gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia 
nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności (niedopuszczalne rury 
trzonowe wewnątrz gładkie, z zewnątrz karbowane – rury dwuścienne) średnica 
wewnętrzna rury 600mm, średnica zewnętrzna 670mm (niedopuszczalna średnica w 
świetle mniejsza niż 600mm),  

- kolor rury karbowanej – pomarańczowy,  
- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10cm,  
- możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in 

situ” o średnicach dn 110, dn 160 i dn 200.  
- Kinety studzienek rewizyjnych Ø 600 muszą spełniać następujące wymagania:  
- należy stosować kinety prefabrykowane monolityczne wykonane metodą wtrysku  
- (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów),  
- kolor kinet – czarny lub pomarańczowy,  
- różne typy kinet: kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60, i 90 stopni, połączeniowe 

(zbiorcze), z dwoma dopływami prawym i lewym, dopływy pod kątem 90 stopni, kinety 
zbiorcze z wbudowanym spadkiem dna 0,7 %,  

- kanały dopływowe boczne o 30 mm powyżej dna kanału głównego kinety wyposażone w 
zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, 
króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do Ø 
315 mm włącznie powinny umożliwić zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5º w każdej 
płaszczyźnie,  

- Teleskopowe adaptery do włazów muszą spełniać następujące wymagania:  
teleskopowe adaptery do włazów z PE o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle Ø 600 
mm,  

- odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,  

- odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne zwężenia światła w 
teleskopie poniżej 500 mm),  

- adapter z otworami do skręcania z włazami lub wpustami deszczowymi,  
- adapter teleskopowy o wysokości całkowitej 462 mm, umożliwiające dokładne ustalenie 

wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu deszczowego z nawierzchnią.  
- Zwieńczenia spełniające następujące wymagania:  
- zwieńczenia studzienek w obciążonych ruchem o konstrukcji „pływające”,  powiązane 

z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  
- włazy i wpusty z wkładką betonową zgodne z PN-EN 124:2000, posiadające certyfikat 

IO i/lub Q-cert.  
- Studnie rozprężne spełniające następujące wymagania:  Podłączenie rurociągu 

tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej poprzez niezależną studnię rozprężną dnem 
okrągłym do wytrącania energii z wejściem dla rury PE Dz 90mm i wyjściem dla rury 
PVC Dz 200mm   



 

- Średnica trzonu studni minimum 800 mm z włazem szczelnym.  Studnię wyposażyć w 
kominek DN 160 mm z biofiltrem i wkładem z węgla aktywnego. Kominek w część 
wystającej powyżej terenu wykonać ze stali nierdzewnej.  

- Studnie lokalizowane w pasach drogowych należy wyposażyć w żelbetowy pierścień 
odciążający oraz właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym,  Komorę 
rozprężną wyposażyć w biofiltr do studzienek kanalizacyjnych.  

- Komory włączeniowe.  
- Komory zasuw  
- Komory zasuw pompowni wykonać jako studzienki betonowe o średnicy 1500 mm 

wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu B45, W8 - typ BS 1200/II wersja D4, 
łączonych na uszczelki trwale elastyczne, z gotowym dnem i z wbudowanymi fabrycznie 
tulejami przejściowymi o rozmiarze właściwym dla rurociągów przewodowych. Studnie 
wyposażyć w stopnie złazowe.  

- Studnie przykryć płytą pokrywową żelbetową i pierścieniem dystansowym betonowym z 
włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego klasy D 400 (40 t). W płycie pokrywowej 
osadzić kominek ze stali nierdzewnej Ø 150mm. Studnię wyprowadzić ponad teren jak 
pompownie.  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne  

- Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne”  
Wymagania szczegółowe  
Rurociągi kanalizacyjne Roboty wykonywać wg:  

- „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” - tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe,  

- „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
- Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i 

sprzętu. Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur.  
- Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne 

od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować 
ostrożność, aby zapewnić że, nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do 
pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.  

- Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 
uszkodzenie.  Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego 
materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem 
robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.   

- Taśma sygnalizacyjna powinna być ułożona od 50 do 60 cm powyżej rury.  
- Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii, poziomów i spadków jak 

przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inspektora. Wszelkie rury ułożone z 
odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie 
ułożone prawidłowo.   

- Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. 
Roboty ziemne wykonać wg KS.01.02.00. „Roboty ziemne”.  

- Wykonane rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy poddać próbie 
szczelności.   

- Wykonane rurociągi tłoczne poddać próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne powinno wynosić 
1 MPa a czas trwania próby minimum 30 min.   

- Wyniki prób przedstawić do oceny Inspektorowi Nadzoru.  
 
Kanały grawitacyjne  

- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych 
wykonać z rur litych PVC-U klasy S  SDR34; SN8 łączonych metodą wciskową na 
uszczelkę gumową o średnicy:  



 

- Dz 200/5,9 mm,  Dz 160/4.7 mm.  
a)  Zgrzewanie rurociągów z rur PE Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga 
wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i odtłuszczenia. Usuniecie pyłu 
materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy pędzla. Obie 
części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem.  
Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na 
obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się 
do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

- Wykonane rurociągi poddać próbie ciśnienia a wyniki przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.   

- Na sieci grawitacyjnej zamontować studzienki przelotowe i podłączeniowe 
prefabrykowane z tworzyw sztucznych.   

- W celu dostosowania rzędnej włazu studzienki z terenem, należy zamontować teleskop.  
- Studnie przykryć włazem żeliwnym.  
- Montaż studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych wykonać po uprzednim 

wykonaniu wykopu  i po wykonaniu podsypki z piasku na dnie wykopu.  
- Montaż wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami producenta studni 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wymagania ogólne  

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”  
Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru Nale ży przeprowadzi ć nast ępujące 
badania:  

- zgodności z dokumentacją projektową,  
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,  
- ułożenia przewodów:  
- głębokości ułożenia przewodu,   
- ułożenia przewodu na podłożu,  
- odchylenia osi przewodu,  
- odchylenia spadku,  
- zmiany kierunków przewodów,  
- kontrola połączeń przewodów,  
- szczelności przewodu,  
- szczelności zbiorników,  
- prawidłowości położenia budowli w planie,  
- prawidłowości montażu pomp i osprzętu hydrauliczno-mechanicznego.  

Realizacja kontroli jako ści   
- Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania 
odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

- Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne.  
7. OBMIAR ROBOT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Jednostki obmiaru  
Jednostką obmiaru jest:  

- mb - przewody, z dokładnością do 1,0 m;  



 

- szt. - kształtki, armatura, studnie,  
- kpl – Zbiorniki szczelne. 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  

- Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Warunki szczegółowe odbioru robót  

- Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg ,,Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” .  
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu 
badań. Należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,  
- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,  
- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  
- prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,  
- szczelność całego przewodu, W trakcie odbioru należy:  
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości materiałów użytych do robót, wyników pomiarów i 
badań,  

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizacje wpisów dotyczących robót,  
- dokonać szczegółowych oględzin robot.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści  

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”  
Płatno ści  
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót. Zakres robót jest podany w 
Cena obejmuje odpowiednio:  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu 
armatury urządzeń,  

- zakup, dostarczenie materiałów,  
- montaż rur, kształtek, przyłączeń,  
- montaż armatury i wyposażenia,  
- montaż kompletnej przepompowni z układem sterującym,  
- wykonanie studzienek,  
- wykonanie prefabrykowanych elementów,  
- wykonanie przejść przez ściany,  
- płukanie i czyszczenie przewodów,  
- próba szczelności przewodów i kanałów,  
- pomiary i badania kontrolne,  
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednikami norm Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.  



 

- Normy  
- PN-B- 10735  - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy  odbiorze.   
- PN-81/C-89203  - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu  
- PN-85/C-89205     - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu  
- PN-87/H-74051    - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  

- PN-74/C-89200     - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wymiary.  

- PN-B-10729-92     - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  

- BN-72/3233-72     - Prefabrykowana przykrywa żelbetowa  

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

- PN-B-10725        - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania  

- PN74/B-10733     - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw 
sztucznych.       

-       - Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-85/H-74306     - Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe 

kołnierzy na ciśnienie    
-       - nominalne do 1MPa  
- PN-86/B-09700     - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 

na przewodach  wodociągowych   
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U 2002 nr 217 poz 1833)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129 poz 844) z pózn. 
zmianami.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r poz. 
414) z pózn. zmianami oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo 
Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).  

 

 


