
 

      

 

DM.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji: 

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zalece-

niu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-

nymi: 

 

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

D.03.00.00 Odwodnienie 

D. 03.02.01 Studzienki ściekowe 

D.04.00.00  Podbudowa 

D. 04.01.01 Profilowanie  

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.05.01  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

D.05.00.00. Nawierzchnie 

D.05.03.05. Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego 

D.06.00.00 Zjazdy i pobocza 

D.06.04.01 Rowy 

D.07.00.00 Oznakowanie 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 

 

1.3.2. ST opracowane zostały na podstawie ,,Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” usta-

lonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.   

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1 Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 

węzeł) 

1.4.2  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony.  

1.4.3  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, rejestrowanie dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywanie poleceń i innej korspondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.5  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

1.4.6  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

1.4.7  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezdnię. 

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

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

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

1.4.11  Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami służą-

cymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. do-

datkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.  

1.4.12  Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

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



 

      

1.4.13  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Spe-

cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1.4.14  Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.15  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służacych do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

a). Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio       działaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b). Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudowa       zapewniającą lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na      podbudowę.      

c). Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej na-

wierzchni. 

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

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e). Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub z dwóch warstw. 

f). 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. 

g). Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działa-

nia mrozu.    

   

1.4.16 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rożwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.17  Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

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

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-

nego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-

dowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

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

1.4.22  Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23  Polecenie Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika  projektu, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budo-

wy. 

1.4.24  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.25  Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita mo-

dernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połącze-

nia.  

1.4.26  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.27  Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

1.4.28  Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

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

szonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót). 

1.4.30  Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wyko-

nania. 

1.4.31  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zada-

nie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizację, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli drogowej lub jej elementu.    

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją pro-

jektową, ST i  poleceniami Kierownika Projektu. 



 

      

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w Instrukcji dla Oferentów przekaże dla Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 

ST.  

 Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja Projektowa którą przekaże Zamawiający Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie sporzą-

dzona w języku polskim i zawierać będzie następujące części: 

Branża drogowa  

Powyższa Dokumentacja jest dostępna dla Oferentów w okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiającego . 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przekaże je Kie-

rownikowi Projektu do zatwierdzenia.   

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierowni-

ka Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obo-

wiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykry-

ciu winien powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opisu wymiarów ważniejsze jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorod-

ne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-

nego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub ST, i wpłynie to na 

nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebra-

ne 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. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-

wiednim organem zarządzającym drogą oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwa-

nia budowy. W zależności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany prze 

Wykonawcę na bieżąco. 

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

nia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniające  w ten sposób 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 będą akceptowane przez Kierownika Projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z kierow-

nikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika Projektu. Tablice 

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

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę kontrak-

tową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

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

wiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 



 

      

zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

możliwość powstania pożaru       

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

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

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

nego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Roboty będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwości 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 właści-

wych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostar-

czonych mu przez Zamawiającego w ramach  planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i za-

bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

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

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych in-

stalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania 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. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał   wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za-

płacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do Robót od Daty 

Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu. 

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 przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpo-

cząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 

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 wymagań praw-

nych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika 

Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 



 

      

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródło pozyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Kierownika Projektu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

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

nego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakich-

kolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokol-

wiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostar-

czeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzysta-

ne przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kon-

trakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 

Kierownika Projektu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wyko-

pów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza-

rze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu 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 Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warun-

ki: 

Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się pro-

dukcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.    

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zużycie materiałów 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Kierownika Projektu. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były za-

bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierow-

nikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 



 

      

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wy-

konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Kierownika 

Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

3. SPRZĘT 

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

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-

wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowa-

nym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Kierownika Projektu.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Doku-

mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko-

wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgo-

dy. 

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

Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT    

   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów – sprzętu na 

i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

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

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

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

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-

tów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-

maniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 



 

      

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         

 

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 

 

    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu programu 

zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, ka-

drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. 

Program zapewniania jakości będzie zawierać:       

 a). część ogólną opisującą: 

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

                            - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

                            - bhp, 

                            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

                            - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów                  

                               robót, 

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

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

                              laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

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

                              mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  

                              technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi   

                              Projektu. 

 

       b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

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

                               wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

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

                               spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

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

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

                               wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

                            - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiami. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Ro-

bót. 

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 pobiera-

nia próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu 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 stwier-

dzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przy-

padku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczą-

cych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

 

 

 



 

      

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 bada-

nia. 

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-

snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-

nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisa-

ne i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownika Projektu. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

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

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-

ceptowane przez Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do ak-

ceptacji Kierownikowi Projektu. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewniania jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu   

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce-

niać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu 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 ST. W takim przy-

padku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonaw-

cę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określony-

mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub, 

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

certyfikacją określoną w pkt.1, 

 3.  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.        

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

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

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-

kami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierowni-

kowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 



 

      

6.8. Dokumenty budowy 

 

(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 i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robót i Programu Zapewnienia Jakości, 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperatury 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 i kto je przeprowadzał,  

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

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Kierownikowi Projek-

tu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.   

   (2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 

Rejestru Obmiarów. 

   (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 Zapew-

nienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione na każde 

życzenie Kierownika Projektu. 

  (4) Pozostałe dokumenty budowy. 

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

 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 - protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 - protokoły z narad i ustaleń, 

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

protokoły odbioru Robót, 

korespondencję na budowie. 

  (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 przewi-

dzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wglądu  na życzenie 

Zamawiającego. 

 

 



 

      

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jed-

nostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Spe-

cyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osio-

wej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 

jak długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfi-

kacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika 

Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji tech-

nicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm za-

twierdzonych przez Kierownika Projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

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

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości robót, które w dal-

szym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

 

- Odbiór częściowy robót - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości wykonanych części Robót. 

 

- Odbiór ostateczny robót - polegający na stwierdzeniu usunięcia wad wykrytych przy odbiorze końcowym i zaistnia-

łych w okresie gwarancyjnym. 

 

- Odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych Robót z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

   8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Obmiaru Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-

nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 



 

      

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powia-

domieniem Kierownika Projektu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających kom-

plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projek-

tową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  8.2. Odbiór częściowy robót. 

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

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 

  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 stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projektu i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a). Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu, 

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

c). Recepty i ustalenia technologiczne, 

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 

e). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

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

g). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich załączonych wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

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

j). Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k). Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbio-

rze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 

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

punkcie 8.3. ,,Odbiór ostateczny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne    

Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji Kosztorysu. 



 

      

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-

nawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy; 

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

Koszty pośrednie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.     

Koszt dostosowania się  do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zwartych w Specyfikacji Technicz-

nej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu      

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

Opłaty (dzierżawy) terenu. 

Przygotowanie terenu. 

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania i drenażu. 

Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świa-

teł. 

Utrzymanie płynności ruchu publicznego.    

     

Koszt likwidacji objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, styczeń 1995r. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414) 

Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10) 

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.) 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmiana-

mi). 

Warunki Kontraktu. 

Dane Kontraktowe.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-

niem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych przy realizacji inwestycji:  

 

  „ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               
 

1.2. Zakres stosowania (ST) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych.   

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt.2 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 

 słupki betonowe, 

 pale i paliki drewniane, 

 rury metalowe,  

 bolce stalowe 

bądź inne materiały akceptowane przez Kierownik Projektu. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 

albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stoso-

wać paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny 

mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

      

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

 teodolity, 

 niwelatory, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy, 

 lub inny sprzęt akceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

4. Transport 

 

 



 

      

4.1. Nie dotyczy. 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 5. Prace pomiarowe powinny być wy-

konane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych osi trasy, skrzy-

żowań oraz punktów wysokościowych (repery robocze).  W oparciu o materiały dostarczone przez Kierownika Projektu, Wy-

konawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

 

5.2. Wyznaczenie punktów na osi  

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne 

punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

 

5.3. Robocze punkty wysokościowe 

Robocze punkty wysokościowe należy wyznaczyć co około 25 m. Punkty wysokościowe należy wykonać poza granicami pro-

jektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

 

5.4. Wyznaczenie nasypów i wykopów. 

Wyznaczenie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi prze-

cięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.  

Do wyznaczenia nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6. 

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

prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.. 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na 

prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach na każdym 

kilometrze oraz miejscach budzących wątpliwości.   

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów wysokościowych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

8. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgod-

nie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowanymi toleran-

cjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników po-

miarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu.    

  

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 



 

      

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 

 

10. Podstawa płatności 

 

10.1. Nie występują. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

 

 Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Warszawa 1979. 

 Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

 Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983  

 Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 

 Wytyczne techniczne G-3.2. ` Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 

 Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne GUGiK 1983 

 Ustawa z 17.05.1989r.  ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 z  

  późniejszymi zmianami” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
 

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-II KAT. 

 
11. Wstęp 

 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem wykopów przy realizacji inwestycji : 

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- Goła-

win,”                                               
 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót ziemnych w wykopach i obejmują 

wykonanie  robót ziemnych poprzecznych, roboty ziemne z transportem, formowanie i zagęszczenie nasypów oraz 

wywiezienie nadmiaru gruntu na odkład  

 
11.2. Określenia podstawowe 

1.3.1   Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrze-

ni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.3.2   Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi wykopu. 

1.3.3    Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 

11.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

12.  Materiały 

Nie występują. 

 

13. Sprzęt 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

13.2.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów w gruntach I-II kat.   

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

 koparko – spycharki, 

 koparko – ładowarki, 

 spycharki gąsienicowe, 

 ładowarki, 

 równiarki samojezdne, 

 lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  

 

14. Transport 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

14.2. Transport gruntu  

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane następujące 

środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 ciągniki kołowe i gąsienicowe, 

 lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wyko-

pów. 

 

15. Wykonanie robót 

15.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 

15.2. Charakterystyka gruntów występujących w wykopach. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową i przeprowadzonymi badaniami w pasie robót ziemnych w wykopach występują 

następujące rodzaje gruntów: 

 piaski drobne, średnie i grube oraz pospółki, 



 

      

 piaski gliniaste, 

 piaski pylaste, 

 gliny piaszczyste. 

Grunty z te – z pominięciem humusu – będą mogły być wbudowane w dolne warstwy nasypów poniżej warstwy mrozo-

ochronnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

15.3. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz zdjęcie 

humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. oraz po-

leceniami Kierownika Projektu.  

15.4. Odtworzenie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projekto-

wej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszarem robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe od-

wodnienie. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumenta-

cji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika Projek-

tu, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

15.5. Wykonanie wykopów. 

5.5.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Odspoje-

nie i transport gruntów przewidzianych do budowy nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu 

wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu. 

 Jeżeli grunt jest zmarznięty, nie należy go odspajać do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych 

robót ziemnych. 

5.5.2. Skarpy wykopów 

 Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie pro-

wadzenia robót, a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich wykonania – niezgodnego z Dokumentacją 

Projektową, obciąża Wykonawcę. 

 Pochylenie skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości podanych w 

Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01. pkt. 5.7.  

15.6.  Zagęszczenie gruntów w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach – w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia (IS). 

Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-

77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu 

określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłożu wykopów, podano w tablicy Nr 1 

 

Tablica 1 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w wykopach (podłoże)  

Strefa korpusu 

(podłoża) 

Minimalna wartość IS dla: 

Drogi krajowe 
Inne drogi  

(wojewódzkie, gminne) 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm  1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS, to przed uło-

żeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 

Częstotliwość badań wskaźnika IS min. jedno badanie na 500 m2. 

15.7. Dokładność wykonanie wykopów. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w przekrojach poprzecznych podanych 

w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niż co 200 m. 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 10 cm a krawędź dna 

wykopu nie powinna mieć wyraźnych załamań, 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +2 cm i –3 cm, 

 pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażanej 

tangensem kąta, 

 maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomia-

rze łatą 3 m.  

 

16. Kontrola jakości robót 

16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

16.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 

 sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu 



 

      

 sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w pkt. 5.5.1., 5.5.2. i 5.7. 

 sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. ni-

niejszej ST. 

 

17. Obmiar robót 

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

17.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 

 

18. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli 

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

 

19. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 

19.1. Cena jednostki obmiarowej: 

a) Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:  

 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

 profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

 przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy.    

 

20. Przepisy związane 

20.1. Normy. 

 

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

2.  PN-S-02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

3.  PN-B-02481  Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

4.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

5.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 

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

7.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

8.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

    odbiorze      

9.  PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 

10. PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

11. PN-B-06714/39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

12. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

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

14. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża  

nawierzchni podatnych . 

15. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

16. BN-88/8936-02  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 

    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

17. BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów sypkich na  

podstawie uziarnienia i porowatości. 

18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiej-

skich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

D.03.01.01.  PRZEPUSTY Z  RUR PVC 
 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania przepustów z rur PVC w 

związku z przebudową  drogi : 

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wbudowanie rur 

przepustów  PVC o średnicy  ø 30cm pod zjazdami  . 

 W zakres robót wchodzi: 

- rozebranie konstrukcji nawierzchni, 

- wykonanie wykopu, 

- wykonanie ławy fundamentowej z  pospółki o grubości 15 cm, 

- wbudowanie przepustu, 

- zasypanie przepustu, 

- umocnienie wlotów kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST                D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

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

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Przepust z rur ø 30cm,  ø 40 cm, ø 50cm, ø 60 cm i ø 80cm  z PVC. 

 

Rury przepustu wykonane będą z polietylenu o dużej gęstości , charakteryzującego się dobrą odpornością na roztwory 

nasycone NaCl i na oleje mineralne.   

Na przepust należy zastosować rury o klasie sztywności obwodowej SN 8 ( 8 kPa ). 

Rury produkowane są standardowo w 3-ch długościach – 6 m, 7 m i 8 m. Na indywidualne zamówienie można uzy-

skać inne długości. Podział rur na odcinki transportowe pozostawia się do decyzji Wykonawcy. 

Na budowie odcinki rur można łączyć na długości złączkami w postaci opasek zaciskowych. Sugeruje się wykorzysta-

nie opasek dwudzielnych  łączonych za pomocą śrub stalowych. 

 

2.2.  Pospółka. 

 

Pospółka do wykonania ławy fundamentowej pod przepust powinna odpowiadać wymaganiom normy BN-66/6774-01 

"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych". 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Do wykonania przepustu potrzebny będzie następujący sprzęt i narzędzia pracy: 

- dźwig 4 t, 



 

      

- zagęszczarki płytowe. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Transport i składowanie rur przepustu. 

 

Do transportu elementów przepustu wykorzystane mogą być samochody skrzyniowe lub dostawcze. Rury przepustu, 

na czas transportu, powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się, żeby ich nie uszkodzić. 

Rury nie powinny być przeciągane lecz przenoszone. 

Rury i złączki powinny być pakowane w zależności od ilości i ustaleń pomiędzy dostawca i odbiorcą. 

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym na drewnianych podkładach, maksymalnie 

do 3,50 m wysokości, przekładane wkładkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem zgodnie z zalece-

niami producenta. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres max. 12 miesięcy od daty produkcji, 

bez żadnych zabezpieczeń dodatkowych. Składowanie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wymaga zabezpieczenia 

wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu 

składowania wyrobów. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

Przepust układany będzie w wykopie na fundamencie z pospółki ułożonej na gruncie rodzimym warstwą               o 

grubości 15 cm i 20cm . Ziarna pospółki nie powinny przekraczać 20 mm. Pospółka nie powinna zawierać zanieczysz-

czeń. Warstwa podsypki z pospółki musi być równa i mieć spadek podłużny zgodny z projektowanym spadkiem dna 

przepustu. 

Fundament należy zagęszczać. Wymagany stopień zagęszczenia fundamentu z pospółki powinien wynosić 0,97 wg 

Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grubości fundamentu powinno być na tyle luźne żeby fale rury mogły osiąść w pod-

sypce.  

 

Montaż przepustu należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, która dostarczona będzie wykonawcy robót przez 

producenta  przy dostawie rur. 

Montaż przepustu przeprowadzony powinien być w osi docelowego ułożenia, czyli w rowie odpływowym z przepustu. 

Pierwszą część przepustu należy włożyć pod most, tak, żeby styk montażowy wypadł tuż poza mostem, następnie 

dołożyć drugi odcinek i połączyć je razem opaską zaciskową. Następnie całość rury, za pomocą dźwigu i wciągarek, 

po prowadnicach z krawędziaka, wciągnąć na docelowe miejsce położenia.  

Na końcach rur należy wykonać ścięcia dostosowujące jej wyloty do nachylenia skarp nasypów i do kąta przecięcia osi 

przepustu z osią drogi. 

Sposób wykonania zasypki końców rury przepustu, poza istniejącym przepustem, podaje SST D.02.03.01. 

Karbowane konstrukcje rur, jako konstrukcje sprężyste, mogą zmienić swój kształt w trakcie montażu i zagęszczania - 

jeśli jest to wykonywane niepoprawnie. 

W trakcie zasypywania konstrukcji mogą wystąpić dwa rodzaje odkształceń: 

  - wypiętrzenie - wywołane przez parcie boczne od zagęszczonego gruntu, 

  - wyboczenie - wywołane przez niesymetryczne obciążenie konstrukcji naziomem lub zróżnicowane  

                           zagęszczenie naziomu na jednej ze stron przepustu. 

Ogólna zasada mówi, że dla konstrukcji łukowo-kołowych dopuszcza się maksymalne przemieszczenia lub ugięcia 

miejscowe rzędu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznego. Prosty sposób na kontrolę odkształceń polega 

na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u korony konstrukcji i mierzeniu odległości pionu od dna konstrukcji porów-

nując je ze sobą parami po obu stronach osi symetrii. Różne wyniki pomiarów w symetrycznych punktach mówią o 

wypiętrzeniu konstrukcji. 

Jeśli nastąpi wyboczenie na jedną ze stron, można temu zaradzić poprzez nasypanie i zagęszczenie zasypki jedno-

stronnie, tzn. po stronie, na którą nastąpiło wyboczenie. Jeśli nastąpi wypiętrzenie konstrukcji, wtedy należy odsunąć 

się ze sprzętem zagęszczającym trochę dalej od konstrukcji. 

Jeśli działania korygujące nie dają efektu, lub jeśli odkształcenia przekraczają zalecane granice wtedy należy wymie-

nić część lub całość zasypki. O ile odkształcenie nie było nadmierne, konstrukcja rury odzyska swój uprzedni kształt 

po usunięciu zasypki. 

 

Wloty i wyloty należy umocnić kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej  - powierzchnia wlotu ok. 1 

m2. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1. Kontrola fundamentu z pospółki. 

 



 

      

Należy sprawdzić grubość fundamentu i wskaźnik zagęszczenia, który nie powinien być mniejszy niż 0,97 wg Procto-

ra. 

6.2. Kontrola konstrukcji przepustu. 

 

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

- zgodność parametrów na deklaracji zgodności z wymaganiami AT IBDiM, 

- przygotowanie podłoża pod ułożenie przepustu, 

- wyboczenie i wypiętrzenie konstrukcji przepustu. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m wbudowania przepustu. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". w zakresie zasad odbioru robót ulegających zakryciu, na podstawie oględzin wizu-

alnych i analizy wyników badań i pomiarów. 

Jeśli w wyniku odbioru stwierdzone zostaną niezgodności z dokumentacją projektową lub SST roboty wadliwie wyko-

nane należy poprawić na koszt wykonawcy i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Ilość zakończonych i odebranych robót zostanie zapłacona wg ceny jednostkowej za jednostkę wykonania przepustu 

obejmującą swoim zakresem: 

 

- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu, 

- rozebranie nawierzchni, 

- wykonanie wykopu, 

- wykonanie fundamentu z pospółki, 

- wbudowanie przepustu za pomocą żurawia, 

- zasypanie przepustu, 

- umocnienie wlotów, 

- niezbędne prace pomiarowe. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustów z rur typu DV/AROT-OPTIMA. 

2. PN-85/S-10030.  Obiekty mostowe. Obciążenia. 

3. PN-83/N-03010.  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

4. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Sprawdzenie wyglądu powierzchni rur. 

5. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Sprawdzenie wymiarów rur. 

6. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-12/97. Sprawdzenie grubości ścian rur pomiędzy  

    karbami. 

7. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Oznaczenie sztywności przy deformacji  

    rury. 

8. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaczenie odporności na przebicie. 

9. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznaczenie wytrzymałości na deformacje  

    średnicy wewnętrznej rury. 

10. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-16/97. Klasyfikacja odporności chemicznej rur  

      plastikowych. 

11. IDM-TO-IZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczania klasy palności wg testu UL-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

D.03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

 
                        D.03.02.01.  KANALIZACJA DESZCZOWA 

   

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru robót dotyczących budowy kana-

lizacji deszczowej wraz z niezbędnymi  przebudowami wykonywanych w ramach projektu budowlanego pt.  

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   zlecaniu i realizacji robót wymie-

nionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   z budową kanalizacji deszczowej 

wraz z niezbędnymi przebudowami i związana jest  z   wykonaniem niżej wymienionych robót: 

1.3.5. Budowa studzienek ściekowych ulicznych z rur żelbetowych WIPRO  500 mm, kl. II. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

  Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków opadowych. 

1.4.3. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.4. Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.  

1.4.5. Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidło-

wej eksploatacji kanałów. 

1.4.7. Studzienka przelotowa -  prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi ko-

munikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  

1.4.8. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopły-

wowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.9. Studzienka osadnikowa – studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczona do wytrącania zawiesin z 

ścieków opadowych. 

1.4.10. Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycz-

nej. 

1.4.11. Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 

wykonane z prefabrykatów. 

1.4.12. Studzienka wlotowa – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed wlotem do kanaliza-

cji odprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających. 

1.4.13. Osadnik wstępny – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego przed studzienką wlotową, przezna-

czony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających rowami z drogi. 

1.4.14. Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych po-

wierzchni terenu. 

1.4.15. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

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

komory roboczej. 

1.4.17. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.18. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych.       

1.4.19. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzch-

ni terenu. 

1.4.20. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 



 

      

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”   pkt.1.5. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi   (inspektorowi nadzoru) „Program 

Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący  sposobu realizacji  inwestycji. 

 

2.  Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne”    pkt.2 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiały użyte 

do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm po-

winny posiadać  i spełniać wymogi aprobat technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.  

       Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

       - certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

       - certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 

       - deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi. 

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji  zgodności  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, jest niedopuszczalne. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania  materiałów przed rozpoczęciem ich do-

stawy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru  rodzaju materiału w wykonywanych ro-

botach, Wykonawca powinien powiadomić  Kierownika Projektu o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed użyciem 

materiału,     albo w okresie ustalonym przez Kierownika Projektu. 

W przypadku nie zaakceptowania, materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierow-

nikowi Projektu materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj ro-

bót, w którym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z je-

go nie  przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 

 

  

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu kanalizacji deszczowej   

 

Materiałami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej i niezbędnych do   wykonania przebudowach  wg zasad 

niniejszej ST są zastosowane w opracowanym Projekcie  Budowlanym: 

 

2.2.1. Rury betonowe i żelbetowe  

 

     Rury kielichowe betonowe WIPRO  200 mm,  400 mm  i  600 mm    o    wymiarach  zgodnych z BN-83/8971-06 wy-

konane z betonów klasy B-40 i B-45 zgodnie   z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie Budowlanym. Rury należy łą-

czyć na    uszczelkę gumową i opaskę z betonu B-20.  

 

 

2.2.2. Studzienka  ściekowa uliczna z elementów rur żelbetowych WIPRO  500 mm  

 

      Materiałami do wykonania studzienek ściekowych są: 

- wpust uliczny żeliwny wg PN-H-74080/01. 

- rury żelbetowe WIPRO  500 mm, klasy II wg BN-83/8971-06, 

- pierścień żelbetowy prefabrykowany o średnicy 65 cm z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej StOS zgodnie z KB4-

3.3.1.10., 

- płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu klasy B-20, W-4, M-100    wg BN-62/6738-07.    

 

2.2.3. Budowa studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych Ø 1400 mm 

 

      Materiałami do wykonania studzienek kanalizacyjnych są: 

- włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D (40T) odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02. 

- kręgi żelbetowe średnicy  1400 mm wysokości 50 lub 100 cm z betonu żwirowego klasy B-20 wg NN-86/8971-08 i PN-

92/B-10729, 

- pokrywy żelbetowa prefabrykowana typu PP-30 z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej StOS  o wymiarach podanych na 

rysunkach szczegółowych w Projekcie Budowlanym, 

- pierścienie żelbetowe odciążające, prefabrykowane z betonu klasy B-20 i stali zbrojeniowej StOS , o wymiarach podanych 

na rysunkach szczegółowych w Projekcie Budowlanym 

- mur z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037    

- płyta fundamentowa grubości 20 cm wykonana z betonu klasy B-20, W-4, M-100  wg BN-62/6738-07. 

 

2.2.4. Beton  

 



 

      

      Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

 

2.2.5. Zaprawa cementowa  

 

      Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.2.6. Cement  

 

Cement powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych 

powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. 

Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż  ,25”. 

 Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.7. Piasek  

 

     Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 

                  Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 

 

2.2.8. Woda  

 

     Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

3.    Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”     pkt.3 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej  

 

 Wykonawca przystępując do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się  możliwością korzystania z następu-

jącego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych na podwoziu kołowym, 

- spycharek kołowych , 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowozów 

- wibromłotów 

 

4.   Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”       pkt.4 

 

4.1.   Transport rur kanałowych  

 

Rury betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producentów. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku 

średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  

     i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 śred-

nicy zewnętrznej wyrobu. 

 

4.2.   Transport kręgów  

 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji  wbudowania. 

 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowa-

nie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub   innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy  1400 mm i większych należy wykonywać  za pomocą minimum trzech lin 

zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie   prefabrykatu. 

 

4.3.   Transport cegły kanalizacyjnej 

 

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



 

      

         Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 

       Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się mechanicznie za pomocą urządzeń 

wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub  chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem 

powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

4.4.   Transport włazów kanałowych  

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed  przemieszcza-

niem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10    sztuk i łą-

czyć taśmą stalową. 

 

4.5.   Transport wpustów żeliwnych  

 

     Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  w sposób zabezpieczony przed prze-

suwaniem się podczas transportu. 

 

4.6.    Transport mieszanki betonowej  

 

     Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składni-

ków, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wy-

maganiach  technologicznych. 

 

4.7. Transport kruszywa  

 

       Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego    zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.   Pod-

czas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 

4.8. Transport cementu  

 

  Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 

 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

  Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”   pkt.5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót  

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

 

   Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale  oznaczy je w terenie za  pomocą koł-

ków osiowych, kołków świadków i kołków  krawędziowych. 

      W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery  

       tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Kierow-

nikowi Projektu. 

 

5.2.2. Wykonanie wykopów   

 

    Wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z Dokumentacją   Projektową.  

     Wykopy powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych  geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicz-

nego. 

     Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje   się obustronnie 0,4-0,5 m jako 

zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

     Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty z wykopu grunt      powinien być złożony przez 

Wykonawcę na odkład a gdy brak miejsca wywieziony na składowisko i złożony na odkład w celu wykorzystania do zasypki 

wykopu po zakończeniu      robót montażowych..  

     Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyższym od  rzędnej projektowanej o 0,20 m.  

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane  bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdję-

cie tej warstwy  Wykonawca  wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

5.2.3. Przygotowanie podłoża  

 

     W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o niena-

ruszonej strukturze dna wykopu. 



 

      

     W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać   z warstwy tłucznia lub żwiru grubo-

ści 15 do 20 cm łącznie z ułożeniem sączków odwadniających. Na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament zgodnie 

z   Dokumentacją Projektową lub SST. 

    W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże     z  pospółki, żwiru lub tłucznia o 

grubości od 10 do 20 cm.  

 

5.2.4. Roboty montażowe  

 

     Jeśli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniż-

sze warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,15 m - 15‰ 

 dla kanałów o średnicy do 0,20 m - 10‰ 

 dla kanałów o średnicy do 0,30 m - 3‰ 

 dla kanałów o średnicy do 0,40 m – 2,5‰ 

 dla kanałów o średnicy do 0,50 m – 2‰ 

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

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ce-

ramicznych 5 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 

Należy ściśle przestrzegać ułożenia projektowanych sieci k.d. zgodnie ze spadkami zaprojektowanymi w opracowanym 

Projekcie Budolwanym. 

- Głębokość posadowienia powinna zapewnić przykrycie rur gruntem (licząc od wierzchu rur do powierzchni terenu) za-

leżnie od strefy przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

 

5.2.5. Kanały rurowe  

 

Rury kanałowe typu WIPRO układa się zgodnie z ,,Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów kanali-

zacyjnych z rur WIPRO” i instrukcją producenta. 

Poszczególne ułożone rury powinny być układane na ławie betonowej (zgodnie z projektem) i  unieruchomione przez 

obetonowanie pachwinowe.  

Rury betonowe WIPRO należy łączyć na uszczelki gumowe i dodatkowo obetonować opaską betonową z betonu klasy 

B-20. 

 

5.2.6. Wykonanie studzienek ściekowych  

 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem 

ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wlotu przykanalika wg profili podłużnych w opracowa-

nym P.B. 

- głębokość osadnika 0,40 cm, 

- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.   

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany do 

2 cm poniżej ścieku jezdni. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego natomiast rozwiązania technologiczne zamieszczono w P.B. 

branży sanitarnej. 

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej po-

wierzchni jezdni i jej spadków podłużnych. 

 Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 

Na płycie fundamentowej należy ustawić rurę żelbetową Wipro klasy II, o średnicy  50 cm. Na rurę żelbetową należy 

nałożyć pierścień żelbetowy odciążający F 65 cm z na  uprzednio przygotowane i zagęszczone podłoże. Następnie należy wy-

spoinować elementy  betonowe. 

Na wyregulowany wysokościowo pierścień żelbetowy należy ustawić wpust uliczny  żeliwny przejazdowy i wykonać 

obrzeża wpustu z cegły klinkierowej.  

Wykuć otwór w kręgu studzienki dla umieszczenia przykanalika.  

Wykonać obetonowanie rury Wipro  przy podstawie. 

 

5.2.7. Wykonanie przykanalików  

 

W wykonanych wykopach, na podłożu z pospółki, układa się rury z regulacją osi i spadków oraz z podbiciem żwirem z 

piaskiem. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu wykopów należy przestrzegać następujących zasad: 

- grunt nasypowy powinien być układany równomiernie z obu stron prefabrykatów, warstwami o grubości 10 cm, 

- zagęszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01, 

- wymagany wskaźnik zagęszczenia Wz zgodnie z pkt. 14.2 zamieszczonym w Projekcie Budowlanym, 

- zalecane zagęszczenie ręczne, 

- grunt zasypki powinien być niewysadzinowy. 



 

      

 

5.2.8. Wykonanie studzienek rewizyjnych  

 

     Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących  zasad. Najmniejsze wymiary 

studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze       średnicami określonymi w tablicy 1: 

 

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych  

 

Średnica przewodu odprowadzającego 

(m) 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m)  

przelotowej połączeniowej Spadkowej – kaskadowej 

0,20 

1,20 
1,20 

1,20 
0,25 

0,30 

0,40 

1,40 0,50 
1,40 1,40 

0,60 

 

     Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,00, 1,20 i 1,40 m należy wykonać w konstrukcji  prefabrykowanej zgodnie z wyma-

ganiami normy PN-92/B-10729. 

     Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą   z   betonu B-20. 

Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej   przedłużony pionowymi ściankami do 

poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy   zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego 

do kierunku   kanału, w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego   wymiaru w drugi. Dno 

studzienki powinno mieć spadek równy projektowanemu spadkowi sieci w kierunku spływu. Studzienki usytuowane w korpu-

sach drogi powinny mieć właz  typu ciężkiego  wg PN-H-74051-02. 

 

5.2.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

 

  Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał  zasypkowy powinien być równomiernie 

układany i zagęszczany po obu stronach   przewodu.  

  Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST i Dokumentacji   Projektowej. 

 

5.2.10. Izolacje  

 

  Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone   przed korozją, zgodnie z zasadami 

zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozją   konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budow-

lanej w 1986 roku.  

       Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną as-

faltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez    upoważnioną jednostkę. 

       Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną (abizol  R+P).  

       Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Kierownikiem  Projektu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania   

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 

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

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót   

 

     Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w   zakresie i częstotliwością okre-

śloną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Kierownika  Projektu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z do-

kładnością do 1 cm, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa naturalnego lub betonu, 

- badani odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 



 

      

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 

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

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

 

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

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

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ła-

wach celowniczych nie powinna przekraczać ±5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać –5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 

5.2.9., 

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

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 

  Jednostką obmiarową jest: 

- 1m (metr) dla przykanalików, 

- 1m (metr) kanału rurowego, 

- studzienka ściekowa – szt. 

- studnia rewizyjna. – szt 

- wykop i zasypka – m3   

 

8. Odbiór robót 

 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8.  

         Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszyst-

kie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały  wyniki pozytywne.  

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania  ogólne” pkt.9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

   Cena wykonania 1 m kanalizacji z uwzględnieniem elementów składowych obmierzonych  wg innych jednostek, obejmuje:  

 roboty przygotowawcze, 

 rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

 wykonanie wykopów pod studzienki, kanał, studnie rewizyjne i przykanaliki, 

 wykonanie ławy fundamentowej pod ustawienie studzienek, 

 dostarczenie materiałów, 

 ustawienie kompletu elementów studzienek, 

 ułożenie w wykonanym wykopie podsypki z pospółki pod kanały rurowe, 

 ułożenie kanałów rurowych z przycięciem, regulację osi i spadków, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopów, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2.  PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

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



 

      

5.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

6.  PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

7.  PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary. 

8.  PN-88/H-74080 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.  

    Wymagania i badania. 

9.  BN-83/8971-06      Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO 

10. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

11. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

12. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów ściekowych. Klasa C. 

13. BN-86/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 

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

         15. PN-92/B-10735      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

                                               odbiorze. 

16. PN-B-10729           Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

         17. PN-B-10702           Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

         18. PN-B-10725           Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

         19. BN-83/8836-02       Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

                                                odbiorze. 

         20. BN-72/8932-01      Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

         21. PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych. 

         23. PN-68/B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

                                               i badania przy odbiorze. 

         24. PN-87/B-01070     Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

                                              Technologia. 

         25. PN-92/B-01707      Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

         26. PN-85/B-10700      Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

                                               graficzne. 

         27. PN-EN-225-1         Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

                                               i kanalizacyjnej. Wymagania. 

         28. PN-B-10710           Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 

         29. BN-83-8941-06/01 Rury bezciśnieniowe kielichowe. Rury betonowe i żelbetowe 

                                              „WIPRO”. 

10.1. Inne dokumenty 

 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej – 

Warszawa 1986 rok. 

2. ,,Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. Transprojekt – Warszawa 1982r. 

3. „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie”. 

4. Instrukcje wykonania i montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

D. 07.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE  
 

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE   
21. Wstęp 

21.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem oznakowania pionowego które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji:   

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- Goła-

win,”                                               
 

21.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1. 

21.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu oznakowania pionowego przebudowy-

wanego odcinka drogi.  

21.4. Określenia podstawowe 

1.4.21. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 

na konstrukcji wsporczej (słup, wysięgnik, wspornik itp.)  

1.4.22. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

21.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

22.  Materiały  

22.1. Ogólne wymagania stosowania materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano   w ST 

DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

22.2. Materiały do oznakowania pionowego  

Materiałami do wykonania oznakowania pionowego według zakresu określonego w Dokumentacji Projektowej są: 

 prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na mokro” do zamocowania konstrukcji wsporczej znaków, 

 konstrukcje wsporcze, 

 płyty znaków,  

 folia odblaskowa, 

 materiały do montażu znaków. 

2.2.1. Fundamenty znaków   

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsporczej znaków, wymiarowanie i klasa betonu, powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien być cementem portlandzkim marki 25, odpowiadają-

cy wymaganiom PN-88/B-30000. 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Woda do betonu powinna być 

,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków   

Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny być zgodne 

z Dokumentacja Projektową lub propozycja Wykonawcy akceptowanej przez kierownika Projektu. 

Konstrukcje wsporcze – zaleca się wykonać z ocynkowanych rur, kątowników lub innym kształcie zaakceptowa-

nymi przez Kierownika Projektu. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Kierownika 

Projektu. 

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

rury. 

Do ocynkowania rury stosuje się gatunek cynku Raf, według PN-H-82200. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Do każdej partii dla rur i kształtowników wytwór-

ca powinien dostarczyć ,,zaświadczenie o jakości” stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające 

co najmniej nazwę lub znak towarowy wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami 

normy. 

Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być z cynku o czystości nie 

mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi 120 m.        

2.2.3. Płyty znaków 

Płyty znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha stalowa o grubości co 

najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona obustronnie przed korozją cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. 

2.2.4. Materiały odblaskowe 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałami odblaskowymi. 



 

      

Materiały odblaskowe użyte do wykonania znaków drogowych powinny posiadać ,,świadectwo dopuszczenia”. Ja-

ko materiały odblaskowe stosuje się folie odblaskowe I generacji. 

Folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie z płytą znaku przez cały 

okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawania 

folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnia płyty znaku powinien umożliwiać jej odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia 

oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynosić co najmniej 7 lat a 

znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowej typu 2 co najmniej 10 lat. 

Powierzchnia tarczy znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofał-

dowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.       

Dokładność rysunku znaku powinna być taka aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu 

farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż: 

- 0,5 mm dla znaków małych i średnich, 

- 1 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku 

niż: 

- 2 mm dla znaków małych i średnich, 

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Połączenie folii odblaskowej z płytą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń i rozwarstwień między tarczą i 

płyta znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na obrze-

żach tarczy znaku. 

Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej. 

Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 m. 

2.2.5. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty itp. Powin-

ny być czyste, gładkie bez pęknięć, naderwań i wypukłych karbów. 

23. Sprzęt 

23.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

23.2.  Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego    

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można stosować: 

- koparki kołowe np. 0,15 m3  

- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

- betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych ,,na mokro”, 

- środki transportu materiałów, 

- przewoźne zbiorniki na wodę, 

- sprzęt spawalniczy, itp.     

24. Transport 

24.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

24.2. Transport znaków 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, itp.) powinien się odbywać środ-

kami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenia. 

25. Wykonanie robót 

25.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego, 

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsce ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru 

robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.3. Prefabrykaty betonowe 

Dna wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie pomiędzy ścianami 

gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu  powinna być równa z po-

wierzchnią pobocza. 

5.4. Konstrukcje wsporcze znaków  

Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Pro-

jektową lub wskazówkami Kierownika Projektu. 

Dopuszcza się tolerancję: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż  1%, 

- odchyłka od wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

- odchyłka od odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niż  5 cm. 

5.5. Płyty i tarcze znaków  



 

      

Płyty znaków powinny być wykonane jako jednolite. Znaki drogowe składane z kilku segmentów mogą być wyko-

nane tylko dla tablic znaków informacyjnych – tablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicowe, tablice kierunko-

we. 

Zamocowanie znaków odblaskowych do konstrukcji wsporczych powinno być wykonane w taki sposób aby nie 

przewiercać otworów mocujących w tej części tarczy znaku, na której znajduje się treść znaku. Nie dopuszcza się 

umieszczania śrub mocujących przez odblaskową tarczę znaku. 

 

26. Kontrola jakości robót 

26.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

26.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty) lub 

świadectwa dopuszczenia oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wy-

niki Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) lub świadctwa do-

puszczenia, należą: 

- płyty znaków, 

- folie odblaskowe (tarcze znaków), 

- drobne elementy montażowe, 

- słupki do zamocowania znaków. 

26.3. Kontrola w czasie wykonywania robót   

 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowa-

nia znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 

 

27. Obmiar robót 

 

27.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

27.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego, 

b) 1 m2 (metr kwadratowy) tablicy informacyjnej. 

 

28. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 

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

 

29. Podstawa płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

29.1. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena jednostki obejmuje:  

a) Wykonanie znaków konwencjonalnych: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie wykopu i fundamentów, 

 dostarczenie materiałów, 

 zamocowanie tablic znaków drogowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją, 

 ustawienie słupków,  

 uporządkowanie terenu, 

b) Wykonanie tablic informacyjnych: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie wykopu i fundamentów pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych, 

 wykonanie konstrukcji wsporczych tablic informacyjnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

 zamocowanie tablic do konstrukcji wsporczych, 

 uporządkowanie terenu. 

30. Przepisy związane 

30.1. Normy. 

1.  PN-E 206-1  Beton zwykły. 

2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 

3. PN-B-30000  Cement portlandzki. 



 

      

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

5.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania . 

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

7.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

8.  PN-H-82200  Cynk.  

9. BN-89/1076-02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i  

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. 

Wymagania i badania.  

30.2. Inne dokumenty 

,,Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunki ich umieszczania na drogach” Załącznik nr 1-4 do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

D.08.01.01. Krawężniki betonowe 

D. 08.00.00. ELEMENTU ULIC  
 
D.08.01.01.                            KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usta-

wieniem krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B-10 przy realizacji inwestycji 

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem krawężników betono-

wych wg KPED (karta 03.10) wraz z wykonaniem ławy betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.23. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni.  

1.4.24. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

2.  Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

 

2.2. Materiały stosowane przy ustawieniu krawężników   

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawężników wg zasad niniejszej ST są: 

 

2.2.1. Krawężniki betonowe  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 100x15x30 cm gatunku 1-go, 

które powinny być wykonane z betonu klasy B-30. 

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy oraz posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę 

partii krawężników. 

Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki: 

- nasiąkliwość  4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 

- mrozoodporność, zgodnie z PN-B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.      

Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostało-

ści po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu 

ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

- na długości  8 mm, 

- na szerokości i wysokości  3 mm.  

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby zabezpieczyć je 

przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

2.2.2. Beton na ławę  

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beto powinien być zaprojektowany zgodnie z PN-B-

06250. 

 

2.2.3. Kruszywo do betonu  

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

 

2.2.4. Cement  



 

      

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-EN-197-1. Cement stoso-

wany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę na 

podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.5. Piasek  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711. 

 

2.2.6. Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

 

2.2.7. Masa zalewowa  

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiadać aprobatę tech-

niczną wydaną przez IBDiM. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2.  Sprzęt do ustawienia krawężników   

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. Transport materiałów  

 

4.2.1. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na środkach 

transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie trans-

portu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

4.2.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Pod-

czas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 

4.2.3. Transport cementu  

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót  

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do ustawienia krawężników należy wytyczyć linię krawężnika ustawionego w pozycji pionowej 

zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

5.2.2. Wykop pod ławę   

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstruk-

cji nawierzchni szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według metody Proctora. 

 

5.2.3. Wykonanie ławy pod krawężnik 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, stosując co 50 m szczeliny dylatacyj-

ne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom pkt. 2.2.7.  

 

5.2.4. Ustawienie krawężników  



 

      

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 

5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nale-

ży pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego 

krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Ocena jakości krawężników  

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. należy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021. 

 

6.3. Sprawdzenie koryta pod ławę   

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją  2% w stosunku do wymaganego, 

- szerokość dna wykopu, z tolerancją  2 cm. 

 

6.4. Sprawdzenie wykonania ławy   

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z dokumentacją – dopuszczalna tolerancja  1 cm na każde 

100 m ławy, 

- wysokość (grubość) ławy z tolerancją  10% wysokości projektowanej ( w 2 punktach na 100m), 

- szerokość górnej powierzchni ławy z tolerancją  20% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m) 

- równość górnej powierzchni ławy ( w 2 punktach na 100 m) – tolerancja prześwitu  1 cm przy przyłożeniu łaty 3-

metrowej, 

- odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku – z tolerancją  2 cm na 100 m wykonanej ławy. 

 

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika   

Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii krawężników w planie – max. Odchylenie może wynosić 1 cm (na każde 100 m ławy), 

- odchylenie niwelety -  max.  1 cm (na każde 100 m), 

- równość górnej powierzchni krawężników – tolerancja prześwitu pod ławą  1 cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej 

(w 2 punktach na 100 m), 

- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje:  

 prace pomiarowe, 

 wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie ławy, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 

 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem,  

 zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 



 

      

 wypełnienie szczelin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-B-06250  Beton zwykły. 

2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 

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

5.  PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

6.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

7.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

8.  PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.   

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC  
 
D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH 

  
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-

niem chodników z kostek brukowych betonowych typu „Holland” koloru czerwonego  na podsypce piaskowej grub. 5cm  przy 

realizacji inwestycji:  

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogólne” pkt.1 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1. 

 

2.  Materiały  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

 

2.2. Materiały do wykonania chodnika    

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wg zasad niniejszej ST są: 

- betonowa kostka brukowa, 

- piasek na podsypkę i do zaprawy, 

- cement do zaprawy, 

- woda. 

 

2.2.1. Kostka betonowa  

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-

03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, na-

siąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie. Powinna być gatunku I. 

Powinna ona spełniać następujące wymagania: 

- wytrzymałość min. B-60, 

- nasiąkliwość poniżej 5%, 

- ścieralność na tarczy Bohmego  4 mm.  

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie gorne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez 

uszkodzeń. 

Grubość kostki 6 cm. 

Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Kierownika Projektu, Wykonawca ułoży 

po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 

   

2.2.2. Piasek   

Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711. 

 

2.2.3. Cement  

Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-B-30000. Cement stosowany do wypełnienia 

spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”.  Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-

88/6731-08 

 

2.2.4.. Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 



 

      

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2.  Sprzęt do ustawienia krawężników   

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. Transport kostki betonowej  

Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie może przekraczać 1 m. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót  

 

5.2.1. Koryto pod chodnik   

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami po-

dłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01. Wskaźnik zagęszczenia koryta - 

 0,97 według metody Proctora. 

  

5.2.2. Podsypka   

W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę z piasku o grubości warstwy 5 cm. Podsypka powinna być zwil-

żona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające pozostawiało ledwo widoczny ślad. 

 

5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej 

Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 23 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsyp-

ka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Kierownika Projek-

tu) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubija-

nia nawierzchni. 

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +50C Świeżo wykonaną nawierzchnię należy 

chronić zgodnie z PN-63/B06251. 

Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych 

partiach łuku – 4 mm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni chodnika  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności wykonanych robót z Do-

kumentacją Projektową i St. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończe-

niu. 

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą ST. 

Należy sprawdzić: 

a. cechy geometryczne nawierzchni: 

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm, 

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%, pomiar w punktach cha-

rakterystycznych niwelety, 



 

      

- rzędne nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekra-

czać + 1 cm i – 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 

- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi  2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 

b. podsypkę – grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja  1,5 cm, 

c. prawidłowość ułożenia kostki: 

- pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 

- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 

d. prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opusz-

czeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 

e. prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzeniu głębokości 

wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach, 

f. sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni 

około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej, 

g. sprawdzenie wiązania kostki – wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni.   

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki, 

 

9. Podstawa płatności 

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena 1 m2 wykonanego chodnika obejmuje:  

 przygotowanie robót, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 

 rozścielenie i zagęszczenie podsypki piaskowe,  

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-B-06250  Beton zwykły. 

2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 

3. PN-B-30000  Cement portlandzki. 

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

6.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

      

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC  
 

                                D.08.03.01.                   OBRZEŻA BETONOWE 

  
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usta-

wieniem obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej  grub. 5cm  przy realizacji inwestycji:  

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych o 

przekroju 25x8 cm na podsypce piaskowej wg KPED (karta 03.14) Obrzeże należy ustawić na odcinkach wykonania chodni-

ków . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.25. Obrzeże betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komuni-

kacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  

1.4.26. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

2.  Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 

2.2. Materiały stosowane przy ustawieniu obrzeży   

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży wg zasad niniejszej ST są: 

2.2.1. Obrzeża betonowe  

Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1. 

Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-B-06250: 

- nasiąkliwość  5%, 

- beton klasy B-25, 

- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8, 

- mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.      

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po 

pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z 

formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w ta-

blicy Nr 1. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaje wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

Gatunek 1 

1 2 4 

Elementy 

betonowe 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, obrzeży w mm  2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) mm  
Niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe po-

wierzchnie:  
 

Liczba max 2 

Długość, mm, max 20 

Głębokość, mm, max 6 

 



 

      

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument 

potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 

Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oglę-

dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Pomiar długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-

B-1002. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie ką-

townika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Pro-

jektu może mienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca 

wykona na swój koszt. 

  

2.2.2. Cement  

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement sto-

sowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę 

na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

2.2.3. Piasek  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711. 

2.2.4. Woda  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Transport obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać na środkach transpor-

towych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Pod-

czas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

4.2.3. Transport cementu  

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Zakres wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do ustawienia obrzeży należy wytyczyć linię obrzeża ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z 

zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Wykop pod ławę   

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050. 

5.2.3. Ustawienie obrzeży  

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość obrzeży nad nawierzchnią 

od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 56 cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą 

ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym grun-

tem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać 

szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głę-

bokość. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, za-

soby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Ocena jakości obrzeży  

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. należy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021. 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót   



 

      

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składa-

jących się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, usta-

leniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST - ,,Wykonanie robót” oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót. 

6.5. Dopuszczalne odchylenia   

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać  1 cm. Dopuszczalne odchylenia linii 

obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż  1 cm. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeża. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

 

9. Podstawa płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

9.1. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena 1 m ustawionego obrzeża betonowego obejmuje:  

 prace pomiarowe, 

 wykonanie wykopu pod ławę, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie ławy,  

 ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej na ławie,  

 zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

   

10.1. Normy. 

 

1.  PN-B-06250  Beton zwykły. 

2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 

3. PN-B-30000  Cement portlandzki. 

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

5.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

6.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

7. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

                           D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru oznakowania poziomego na zadaniu pn: 

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

odbiorem oznakowania poziomego i obejmują wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie' 

przejść dla pieszych (znaki P-10), 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem 

określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. /Znaki podłużne - linie równolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 

linie segrcgacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 

jezdni 

oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.4. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników 

lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie. 

odlewanie, wytłaczanie- rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 

temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

1.4.5. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi \\ 

SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l .4. 

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 

techniczną. 

2.3. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są 

w „Warunkach technicznych POD-97" [4 J. 

2.4. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.4.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 



 

      

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby akrylowe nakładane warstwą grubości od 

0,3 mm do O,S mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w wodzie, 

które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez 

natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 

odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4j. 

2.4.2. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu lu-

dzi 

i powodujących skażenie środowiska. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 

chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych prze/ 

producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

W związku z niewielkim zakresem robót. Wykonawca oznakowania poziomego, może wykonywać roboty w 

sposób ręczny za pomocą pędzli i wątków oraz szczotek ręcznych do usuwania zanieczyszczeń, lub w sposób 

mechaniczny przy użyciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sprzęt powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojenmikach zapewniających szczelność, 

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów 

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [l] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5"C. 

a 

wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej S5%. 

5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu. 

kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

5.4. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się 

do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej  „Organizacja ruchu", „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury / 

dnia O3.()7.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz. urzą-



 

      

dzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach - Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach" [3J, SST i wskazaniach 

Inżyniera. 

5.5. Wykonanie znakowania drogi 

5.5.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 

znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku 

lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min 

do uzyskania pełnej jednorodności. Mię wolno stosować do malowania farby, w której osad na dnie opakowania nie 

daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0.3 do 0,8 mm , zachowując wymiary i ostrość 

krawędzi. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek 

Wykonawcy. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Trwałość oznakowania 

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania / 

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego' 

- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

6.3.1.2. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 

oddaniem do ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie 

może przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.3. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 

oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro), co najwyżej 800 pm, 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed 

rozpoczęciem pracy oraz w czasie jej wykonywania, następujące badania: 

u) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 



 

      

- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4J, 

b) w czasie wykonywania pracy: 

- pomiar grubości warstwy oznakowania, 

- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4j, 

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia U3.07.2003r. - Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków poziomych i 

warunki ich umieszczenia na drogach" [3], 

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. - Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach" [3j, powinny odpowiadać następującym warunkom- 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa oznakowania poziomego jest m' (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

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

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

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 

badań jakościowych określonych w punktach od 2 do ń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obnriarowej 

Cena l m2 wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

- przcdznakowanic, 

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z. dokumentacją projektową i 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r." [3], 

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-C-81400        Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 



 

      

2.  PN-0-79252        Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

 

 

.2. Inne dokumenty 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 7. dnia O3.()7.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 

drogach - Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki techniczne dla znaków poziomych i warunki ich umieszczenia na 

drogach (Dz. U. 03.220.2181). 

4.  Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM. 

Warszawa, 1997. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

D-08.05.01 

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH 

     ELEMENTÓW BETONOWYC 

 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 50x60x15cm 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązując dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót na drogach  przy : 

 

„ Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej NR 3071W Załuski – Zdunowo- Kamienica- 

Goławin,”                                               

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

- ścieku korytkowego  z elementów betonowych prefabrykowanych 50x60x15cm na ławie  

       z betonu B-10  grub. 10cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 

jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, 

na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód opado-

wych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja-

mi podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l .4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkl l .5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Krawężniki 

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9J i BN-80/6775-03/04 

[l Oj. 

2.3. Beton na lawę 

Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2J. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4J. 

Kruszywo   należy  przechowywać   w   warunkach  zabezpieczających  je   przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731 -08 [7]. 



 

      

2.6. Woda 

Woda powinna być „odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6J. 

2.7. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 

L4J. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowcj powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-0671 l 

[3]. 

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawęż.nikowych, międzyjezdniowych lub 

terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9J. 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania 

ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i 

kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich – Karły 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 

Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2J, klasy co najmniej 25. 

Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. 

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,           o 

fakturze zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 

przekraczać 3 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

- na długości                  ±10 mm, 

- na wysokości i szerokości     ± 3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu 

utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

2.9. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem- 

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowcj, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"pkt4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/A775-03/01 [9J, transport cementu wgBN-

88/6731-08[7]. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.0(1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 



 

      

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod 

lawę. 

5.3. Wykop pod lawę 

Wykop pod wspólną lawę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [l]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną lawą pod ściek i krawężnik jest lawa z 

oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława -zwykła. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom lawy w planie '/. uwzględnieniem \\ 

szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla lawy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod lawę powi-

nien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie law 

Wykonanie law powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4. l. Lawa betonowa 

Klasa betonu stosowanego do wykonania law powinna być zgodna z dokumentacja 

projektową. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować lawy z. betonu klasy B-15 i klasy B-10. 

Wykonanie lawy betonowej podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 

5.4.2. Lawa żwirowa 

Wykonanie lawy żwirowej podano wSOST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 

5.5. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników na lawie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz z postanowieniami według SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 

5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

Ustawienie prefabrykatów na lawie powinno być wykonane na podsypce cementowo- 

piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów 

powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości l cm. Spoiny 

prefabrykatów układanych na lawie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny 

prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 

przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty 

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 5(1 cm spoiny wypeł-

nione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną lawy betonowej. 

e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa 

od l cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± l cm na każde    100 m wykonanego 

ścieku, 

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, 

która może wykazywać prześwit nic większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnia ścieku ałatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, 

przy czvm wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± lcm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów 

betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 



 

      

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt <S. 

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z. zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dah \\\niki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

— wvkop pod lawę, 

— wykonana lawa, 

— wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki ohmiarowej 

Cena wykonania l m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

— prace pomiarowe i przygotowawcze, 

— dostarczenie materiałów, 

— wykonanie wykopu pod lawy, 

— wykonanie szalunku (dla law betonowych z oporem), 

— wykonanie lawy (betonowej, żwirowej), 

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

— ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin, 

— ułożenie prefabrykatów ścieku z. wypełnieniem spoin, 

— zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 

— zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego" wy 

K-PF.D - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu 7. jezdnią należy wypełnić bitumiczną masa 

zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.). Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, 

które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 

— wkop pod ławę, 

— gotową lawę, 

— ustawienie krawężnika, 

— wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektowa ora/ 

zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 



 

      

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno bvc 

zgodne z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

Przy wykonywaniu lawy, badaniu podlegają: 

a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy, 

b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o + l cm na każde 100 m ławy, 

c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym 

dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

— wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 

— szerokości górnej powierzchni lawy ± 10% szerokości projektowanej, 

— równości górnej powierzchni lawy l cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 

a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± l cm od linii projektowanej na każde 100 mustawionego kra-

wężnika, 

b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± l cm na każde 100 m ustawionego kra-

wężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż l cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną 

czterometrową łatą, 

d)wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest 

całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

 

 

 

 


