
 

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-

160/09 „Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowaną presją turystów” w 

ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013Dla 

elementów infrastruktury informacyjno – edukacyjnej, rekreacyjno – odpoczynkowej oraz 

udostępniania i zabezpieczania 

 

Specyfikację sporządzono na podstawie Projektu Budowlano Wykonawczego  opracowanego przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA ZO.O. 

40-053 KATOWICE  UL. BARBARY 21A    ORAZ PRZEDMIARU ROBÓT 

Specyfikację wykonano na zlecenie :  
 Magurskiego Parku Narodowego   

Krempna 59, 
38-232 Krempna 

 
Specyfikację wykonała:  

 Firma „LGM” Grzegorz Wiliński 
 ul. Leśna 6, 

 57-100 Strzelin 
 

KODY CPV: 
 

44232000-5 Drewniane 
konstrukcje 
dachowe 

44191000-5 
Różne drewniane materiały 
budowlane 

45223500-1 Konstrukcje z 
betonu zbrojonego 

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 

44210000-5 Konstrukcje i części 
konstrukcji 

34928210-3 Wiaty drewniane 

44212120-6 Konstrukcje 
mostowe 

44191000-5 Różne drewniane materiały 
budowlane 

45262310-7   

Zbrojenie 44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 

45000000-7 Wymagania ogólne 34928210-3 Wiaty drewniane 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45233250-6  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 
 
 

 



 

1. Wstęp 

1.1 Nazwa i adres zamówienia: 

 

Nazwa zamówienia 

wykonanie elementów infrastruktury informacyjno – 

edukacyjnej, rekreacyjno – odpoczynkowej oraz 

udostępniania i zabezpieczania. 

 

 

1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

związanych Z  wykonaniem  elementów infrastruktury informacyjno – edukacyjnej, 
rekreacyjno – odpoczynkowej oraz  udostępniania i zabezpieczania 
 w MAGURSKIM PARKU NARODOWYM  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
Projektowane elementy infrastruktury turystycznej służyć będą 
zagospodarowaniu terenów parku narodowego pod kątem uatrakcyjnienia 
uprawiania turystyki górskiej. Wybrane elementy Infrastruktury (tablice 
informacyjne) pozwolą na poszerzenie oferty turystycznej o walory edukacyjne i 
poznawcze w zakresie istniejących ekosystemów przyrodniczych oraz wartości 
kulturowych regionu. 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 
Forma architektoniczna - nawiązuje do regionalnej architektury Łemków, 
Dolinian, Bojków i Pogórzan. Wyraz architektoniczny został nadany przez 
autorów projektu koncepcyjnego (arch. L.Klimczak z zespołem), których projekt 
został wyłoniony w konkursie architektonicznym  z 19.12.2009 r. Projekt 
budowlany na etapie roboczym został uzgodniony pod względem zgodności 
formy z wynikami konkursu oraz funkcji i konstrukcji z inwestorem. 

Funkcja obiektów – obiekty małej architektury służące turystom 



Gabaryty –  opracowanie obejmuje 21 obiektów małej architektury o 
zróżnicowanych gabarytach. Wszystkie wielkości zostały podane na kolejnych 
rysunkach projektu. 

Powierzchnia kolejnych obiektów jest następująca ( ze względu na charakter 
opracowania, w którym trudno wyróżnić pow. zabudowy  od użytkowej podano 
jedną powierzchnię obrysu kolejnych elementów: 

 

I - ELEMENTY INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- EDUKACYJNEJ 

 

I-1 SYMBOLICZNA BRAMA WJAZDOWA DO MPN PRZY DROGACH GŁÓWNYCH 
        3,06m2 

I-2 SYMBOLICZNA BRAMA WJAZDOWA DO MPN PRZY DROGACH LOKALNYCH 
       1,53m2 

I-4 TABLICA Z WIZUALIZACJĄ PANORAMY    3,80m2 

I-5 TABLICA INFORMACYJNA O NIEISTNIEJĄCYCH  

MIEJSCOWOŚCIACH       1,72m2 

I-6i8 TABLICA INFORMACYJNA      1,74m2 

I-7 TABLICA INFORMACYJNA MPN W MIEJSCOWOŚCIACH  1,10m2 

I-9i10 TABLICA INFORMACYJNA O OBSZARZE OCHRONY  

ŚCISŁEJ         0,13m2 

 

II - ELEMENTY INFRASTRUKTURY REKREACYJNO- 
ODPOCZYNKOWEJ 

II-1 ŁAWA         0,86m2 

II-2 STÓŁ Z ŁAWAMI        5,70m2 

II-3 STÓŁ Z ŁAWAMI I ZADASZENIEM GÓRNYM   9,88m2 

II-4 DESZCZOCHRON        12,08m2 

II-5 MIEJSCE OTWARTE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z  

ŁAWAMI          28,26m2 

II-6 MIEJSCE ZADASZONE DO PALENIA OGNISKA WRAZ  

Z ŁAWKAMI         29,0m2 

II-7.A KIOSK DO SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU DO MPN  4,34m2 

II-8 OSŁONA SANITARIATU       8,28m2 



III - ELEMENTY INFRASTRUKTURY UDOSTĘPNIANIA I 
ZABEZPIECZENIA 

 

III-1 KŁADKA PRZEZ STRUMIEŃ NA ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ 92,4m2 

III-2 SCHODY         30,4m2 

III-3 POMOST NAD TERENEM PODMOKŁYM    27,0m2 

III-4,5,6 OGRODZENIE        - 

 

 

IV –ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA MIEJSC DZIENNEGO 
WYPOCZYNKU ORAZ BRAM WJAZDOWYCH DO MPN 

 

IV-1a.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – PLANSZA PODSTAWOWA. 
MIEJSCE DZIENNEGO WYPOCZYNKU – FOLUSZ WODOSPAD   
     2458,0m2 

IV-1b.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – PLANSZA PODSTAWOWA. 
MIEJSCE DZIENNEGO WYPOCZYNKU – FOLUSZ RYBIARNIA    
     1476,0m2 

IV-1a.3 MIEJSCE DZIENNEGO WYPOCZYNKU – FOLUSZ WODOSPAD 

 PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH   185,0m2 

IV-2a PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, SYMBOLICZNA BRAMA 
WJAZDOWA PRZY DROGACH GŁÓWNYCH – GRAB 2  3,06m2 

IV-2b PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, SYMBOLICZNA BRAMA 
WJAZDOWA PRZY DROGACH GŁÓWNYCH – HAŁBÓW KĄTY 3,06m2 

 

 

3. KONSTRUKCJA 
 

 ELEMENTY INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- EDUKACYJNEJ 
 

  – I-1 SYMBOLICZNA BRAMA WJAZDOWA DO MPN PRZY DROGACH GŁÓWNYCH 
Fundament bramy wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, 
zbrojonego siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona 
#8. Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem 
preparatu  hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku 
kwarcowego oraz aktywujących związków chemicznych. Fundament 
zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu.  



W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm i z płaskownika 100/10mm do montażu elementów 
drewnianych. 

Podstawę tablicy informacyjnej zaprojektowano z okrąglaków korowanych 
ø150mm ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Maszty nośne 
z okrąglaków ø150mm u podstawy z zastrzałami ø100mm. Tablica wykonana z 
okrąglaków ø100mm. 

Konstrukcja dachu zaprojektowana została z okrąglaków korowanych ø100mm 
łączonych na śruby i gwoździe karbowane, ocynkowane. Pokrycie daszku z 
łupanego gontu jodłowego układanego podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych 1 warstwą papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

– I-2 SYMBOLICZNA BRAMA WJAZDOWA DO MPN PRZY DROGACH 
LOKALNYCH 

Fundament bramy wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, 
zbrojonego siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona 
#8. Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem 
preparatu  hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku 
kwarcowego oraz aktywujących związków chemicznych.  Fundament 
zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu. 

W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm i z płaskownika 60/10mm do montażu elementów 
drewnianych. 

Podstawę tablicy informacyjnej zaprojektowano z okrąglaków korowanych 
ø150mm ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Maszty nośne 
z okrąglaków ø100mm u podstawy z zastrzałami ø100mm. Tablica wykonana z 
okrąglaków ø100mm. 

Konstrukcja dachu zaprojektowana została z okrąglaków korowanych o 
ø100mm łączonych na śruby i gwoździe karbowane, ocynkowane. Pokrycie 
daszku z łupanego gontu jodłowego układanego podwójnie na poszyciu z desek 
gr. 25mm zabezpieczonych 1 warstwą papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 



 

  – I-4 TABLICA Z WIZUALIZACJĄ PANORAMY 
Fundament tablicy wykonany w formie dwóch bloków z betonu C20/25, 
zbrojonego siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona 
#8. Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem 
preparatu  hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku 
kwarcowego oraz aktywujących związków chemicznych.  Fundament 
zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu. 

W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić ocynkowane kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm i z płaskownika 60/10mm do montażu elementów 
drewnianych. 

Podstawę tablicy zaprojektowano z okrąglaków korowanych o ø150mm 
ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Słupki nośne z 
okrąglaków ø100mm u podstawy ø100mm. Tablica wykonana z desek gr. 
45mm łączonych na pióro i wpust w układzie półpoziomym (45st.). 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

  – I-5 TABLICA INFORMACYJNA O NIEISTNIEJĄCYCH MIEJSCOWOŚCIACH 
Fundament tablicy wykonany w formie bloku z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8. Zaleca się 
wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.  Fundament zakończony kamieniami 
pozyskanymi z wykopu. 

W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić ocynkowane kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm do montaży elementów drewnianych.  

Podstawę tablicy zaprojektowano z okrąglaków korowanych ø150mm 
ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Słupki nośne z 
okrąglaków ø100mm u podstawy ø100mm. Tablica wykonana z desek gr. 
45mm łączonych na pióro i wpust w układzie półpoziomym (45st.). 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

  – I-6 TABLICA INFORMACYJNA 
Fundament tablicy informacyjnej wykonany w technologii monolitycznej z 
betonu C20/25, zbrojonego siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, 
poziomo strzemiona #8, w dolnej części ławy pręty #14. Zaleca się wykonanie 
fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  hydroizolującego na 
bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujących 
związków chemicznych.  . Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z 
wykopu. 



W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm i z płaskownika 60/10mm do montażu elementów 
drewnianych. 

Podstawę tablicy informacyjnej zaprojektowano z okrąglaków korowanych 
ø150mm ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Maszty nośne 
z okrąglaków ø100mm u podstawy z zastrzałami ø100mm. Tablica wykonana z 
desek gr. 25mm łączonych na pióro i wpust. 

Konstrukcja dachu zaprojektowana została z okrąglaków korowanych ø100mm 
łączonych na śruby i gwoździe karbowane, ocynkowane. Pokrycie daszku z 
łupanego gontu jodłowego układanego podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych 1 warstwą papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

 

  – I-7 TABLICA INFORMACYJNA MPN W MIEJSCOWOŚCIACH 
Fundament tablicy informacyjnej wykonany w technologii monolitycznej z 
betonu C20/25, zbrojonego siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, 
poziomo strzemiona #8, w dolnej części ławy pręty #14. Zaleca się wykonanie 
fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  hydroizolującego na 
bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujących 
związków chemicznych.  . Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z 
wykopu. 

W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm i z płaskownika 60/10mm do montaży elementów 
drewnianych. 

Podstawę tablicy informacyjnej zaprojektowano z okrąglaków korowanych 
ø150mm ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Maszty nośne 
z okrąglaków ø100mm u podstawy z zastrzałami ø100mm. Tablica wykonana z 
desek gr. 25mm łączonych na pióro i wpust. 

Konstrukcja dachu zaprojektowana została z okrąglaków korowanych ø100mm 
łączonych na śruby i gwoździe karbowane, ocynkowane. Pokrycie daszku z 
łupanego gontu jodłowego układanego podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych 1 warstwą papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 



 

  – I-8 TABLICA INFORMACYJNA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ 
Fundament tablicy informacyjnej wykonany w technologii monolitycznej z 
betonu C20/25, zbrojonego siatką; pionowo z żebrowanych prętów #12, 
poziomo strzemiona #8, w dolnej części ławy pręty #14. Zaleca się wykonanie 
fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  hydroizolującego na 
bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujących 
związków chemicznych.  Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z 
wykopu. 

W fundamencie na etapie wylewania należy osadzić kotwy z pręta 
gwintowanego #20mm i z płaskownika 60/10mm do montaży elementów 
drewnianych. 

Podstawę tablicy informacyjnej zaprojektowano z okrąglaków korowanych 
ø150mm ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby. Maszty nośne 
z okrąglaków ø100mm u podstawy z zastrzałami ø100mm. Tablica wykonana z 
desek gr. 25mm łączonych na pióro i wpust. 

Konstrukcja dachu zaprojektowana została z okrąglaków korowanych ø100mm 
łączonych na śruby i gwoździe karbowane, ocynkowane. Pokrycie daszku z 
łupanego gontu jodłowego układanego podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych 1 warstwą papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

 – I-9 NUMEROWANY PUNKT PRZYSTANKOWY 
Osadzenie w gruncie numerowanego punktu zaprojektowano z ocynkowanego 
ogniowo kątownika wbitego w grunt na głębokość 80cm.  

W części wystającej ponad poziom gruntu zamocować 2 śrubami M10 słupek 
ø100mm z poprzeczką ø100mm. 

Zadaszenie w formie daszka z pojedynczego gontu mocowanego do skośnie 
przyciętego szczytu słupa i końców poprzeczki. W miejscu połączeń słupka z 
poprzeczką w obu okrąglakach wykonać gniazdo gł. 2,5cm. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

 



 – I-10 TABLICA INFORMACYJNA O OBSZARZE OCHRONY ŚCISŁEJ 
Osadzenie w gruncie tablicy informacyjnej zaprojektowano z ocynkowanego 
ogniowo kątownika wbitego w grunt na głębokość 80cm.  

W części wystającej ponad poziom gruntu zamocować 2 śrubami M10 słupek 
ø100mm z poprzeczką ø100mm. 

Zadaszenie w formie daszka z pojedynczego gontu mocowanego do skośnie 
przyciętego szczytu słupka i końców poprzeczki. W miejscu połączeń słupka z 
poprzeczką w obu okrąglakach wykonać gniazdo gł. 2,5cm. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

 ELEMENTY INFRASTRUKTURY REKREACYJNO- ODPOCZYNKOWEJ 
 

 – II-1 ŁAWA z fundamentem 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką 25x25cm; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8. 
Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu. Zaleca się 
wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.   

„Nogi” ławy – okrąglaki okorowane ø300mm i siedzisko z połówki okrąglaka 
okorowanego ø400mm mocowane do fundamentu za pomocą kotew z prętów 
gwintowanych ø20mm.  

Otwory montażowe w siedzisku wywiercić otwornicą, powstałe w ten sposób 
czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, wkleić klejem 
wodo i mrozoodpornym do drewna. 

Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy 
połączenia tak, aby jeden wchodził w drugi. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 

bez fundamentu 

„Nogi” ławy – okrąglaki okorowane ø300mm i siedzisko z połówki okrąglaka 
okorowanego ø400mm mocowane za pomocą pręta gwintowanego 
cynkowanego ogniowo Otwory montażowe w siedzisku wywiercić otwornicą, 
powstałe w ten sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu 
konstrukcji, wkleić klejem wodo i mrozoodpornym do drewna. 

Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy 
połączenia tak, aby jeden wchodził w drugi. 



Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik.  

 

  – II-2 STÓŁ Z ŁAWAMI 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką 25x25cm; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8. 
Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu. Zaleca się 
wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.  Fundament zakończony kamieniami 
pozyskanymi z wykopu. 

Konstrukcja ławy wykonana z okrąglaków okorowanych ø100mm, mocowanych 
do fundamentu za pomocą kotew z prętów gwintowanych ø20mm. Otwory 
montażowe wywiercić otwornicą, powstałe w ten sposób czopy ściąć na 
odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, wkleić klejem wodo i 
mrozoodpornym do drewna.  

Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy 
połączenia tak, aby jeden wchodził w drugi. 

Wszystkie elementy drewniane są połączone ze sobą za pomocą śrub 
zamkowych M8 i M12. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik.  

 

 

  – II-3 STÓŁ Z ŁAWAMI I ZADASZENIEM GÓRNYM 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w 
dolnej części ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi 
z wykopu. 

Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.  Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-
50mm na podbudowie z piasku rozdzielonych geowłókniną. Posadzka 
ograniczona obrzeżem kamiennym lub betonowym. 

Połączenie konstrukcji drewnianej z fundamentem stanowi cynkowana ogniowo 
rura stalowa ø159mm wpuszczona w fundament na głębokość 80cm. Maszt 
drewniany ø150mm (u podstawy) zaciosany na wymiar rury połączyć z rurą 
dwoma śrubami zamkowymi M10. 

Do masztów przykręcić podwójnie płatwie z okrąglaków okorowanych ø120mm 
łącznikami z prętów gwintowanych M14. 

 Miecze osadzone są w maszcie w bruździe 3cm na płycie kolcowej dwustronnej 
i łącznikiem z pręta gwintowanego M14 



Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie 
dachu stanowi łupany gont jodłowy układany podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

  – II-4 DESZCZOCHRON 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w 
dolnej części ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi 
z wykopu. 

Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.  W fundamencie na etapie wylewania 
należy osadzić kotwy z pręta gwintowanego #20mm i z płaskownika gr.10mm 
do montażu elementów drewnianych. 

Posadzkę stanowią deski drewniane 25mm położone na belkach drewnianych 
ø150mm, co 80cm. 

Maszt drewniany ø150mm (u podstawy), zaciosany na wymiar podpory 
stalowej, łączyć ze stalą śrubami zamkowymi M10. 

Ściany zaprojektowano z okrąglaków korowanych ø150mm ułożonych poziomo 
i łączonych między sobą na wręby, dodatkowo skręcone wkrętami do drewna 
M6 ocynkowanymi. Ściany łączyć z masztami łącznikami z prętów 
gwintowanych M10. Otwory montażowe wywiercić otwornicą, powstałe w ten 
sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, wkleić 
klejem wodo i mrozoodpornym do drewna.  

Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie 
dachu stanowi łupany gont jodłowy układany podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

 

 



  – II-5 MIEJSCE OTWARTE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z ŁAWAMI  
Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-50mm na podbudowie z piasku 
rozdzielonych geowłókniną. Krąg ogniskowy ułożony z dużych otoczaków 
rzecznych (ok. ø150-200mm).  

8  sztuk ław z fundamentem zgodnie z opisem z punktu II-1. 
 

 

  – II-6 MIEJSCE ZADASZONE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z ŁAWKAMI 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w 
dolnej części ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi 
z wykopu. 

Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.  . W fundamencie na etapie wylewania 
należy osadzić kotwy z pręta gwintowanego #20mm i z płaskownika gr.16mm 
do montażu elementów drewnianych. 

Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-50mm na podbudowie z piasku 
rozdzielonych geowłókniną. Posadzka ograniczona obrzeżem kamiennym lub 
betonowy. 

Maszty drewniane ø200mm i ø300mm (u podstawy), zaciosane na wymiar 
podpory stalowej, łączyć ze stalą kolejno śrubami zamkowymi M12 i łącznikami 
wykonanymi z prętów żebrowanych M14. 

Ścianki balustrady pełnej zaprojektowano z okrąglaków korowanych ø150mm 
ułożonych poziomo i łączonych między sobą na wręby, dodatkowo skręcone 
wkrętami do drewna M6 ocynkowanymi. Ścianki łączyć z masztami łącznikami z 
prętów gwintowanych M10. Otwory montażowe wywiercić otwornicą, powstałe w 
ten sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, 
wkleić klejem wodo i mrozoodpornym do drewna. 

Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie 
dachu stanowi łupany gont jodłowy układany podwójnie na poszyciu z desek gr. 
25mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowej. 

W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia 
dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami 
konstrukcji w kolorze brązu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatu impregnującego. 

 

 

 

 



  – II-7 KIOSK DO SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU DO MPN 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojony 
pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8,.  

Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem preparatu  
hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz 
aktywujących związków chemicznych.  . W fundamencie na etapie wylewania 
należy osadzić marki do montażu kiosku. Do marek przyspawać zbrojenie 
fundamentu . 

Ściany wykonane w konstrukcji szkieletowej zaprojektowano w formie paneli o 
konstrukcji drewniano metalowej. Strop i podłoga w formie panelu ze sklejki 
wodoodpornej, legarów drewnianych, posadzki z desek gr. 2,5cm. Dach składa 
się z dwóch paneli w konstrukcji drewniano stalowej krytej gontem stalowym. 
Obiekt został podzielony na poszczególne elementy pozwalające na szybki 
montaż i przeniesienie na inne miejsce lub przechowanie w magazynach w 
okresie zimowym. Konieczność rozebrania i ponownego złożenia budynku na 
elementy zmobilizowało do zastosowania takich rozwiązań, które pozwolą na 
wieloletnie użytkowanie. Istotą wszelkich połączeń wielokrotnego użytku jest ich 
trwałość. W związku z tym miejsca połączeń wykonano z elementów stalowych 
( kształtowniki zimno gięte, śruby), co wpłynie na trwałość obiektu i pozwoli na 
wielokrotne skręcanie i rozkręcanie połączeń. Drugą korzyścią wynikającą z 
tego rozwiązania jest większa sztywność i odporność na odkształcenia podczas 
składowania w magazynach. Bezpieczniejszy powinien być również transport 
elementów. Na rysunku II-7b opisana została technologia montażu i wykonania 
obiektu. Technologia montażu wymaga zatrudnienia podczas jednego montażu 
4 pracowników. W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania 
kolorystyki pokrycia dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń, a 
elementami konstrukcji w kolorze brązu. Dlatego też kolor gontu blaszanego 
dobrać w zależności od uzyskanej kolorystyki ścian. Na rysunku II-7a podano 2 
wersje kolorystyczne, z których jedną należy wybrać, aby spełnić oczekiwania 
projektanta o skontrastowaniu połaci dachu w stosunku do ścian oraz 
dostosować do kolorystki pozostałych dachów. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Elementy stalowe nie narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych 
zabezpieczyć antykorozyjnie.  

 

 

  – II-8 OSŁONA SANITARIATU 
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego 
siatką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w 
dolnej części ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi 
z wykopu. Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego z dodatkiem 
preparatu  hydroizolującego na bazie cementu portlandzkiego, piasku 
kwarcowego oraz aktywujących związków chemicznych.  . W fundamencie na 
etapie wylewania należy osadzić kotwy z pręta gwintowanego #20mm do 
montażu ścian drewnianych. 



Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-50mm na podbudowie z piasku 
rozdzielonych geowłókniną. Posadzka ograniczona obrzeżem kamiennym lub 
betonowym. 

Ściany zaprojektowano z okrąglaków korowanych ø150mm ułożonych poziomo i 
łączonych między sobą na wręby, dodatkowo skręcone wkrętami do drewna M6 
ocynkowanymi.  

Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6.  

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 

 

 ELEMENTY INFRASTRUKTURY UDOSTĘPNIANIA I ZABEZPIECZENIA 
 

 – III-1 KŁADKA PRZEZ STRUMIEŃ NA ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ 
 

Podpory przęseł kładek- wykonane z drewna dębowego na podsypce z piasku 
stabilizowanego cementem, zabezpieczone klińcem Przęsła nośne kładek- 
zaprojektowano z bali średnicy ok. 30cm. Osadzenie na podporach 
drewnianych, mocowanych do podpory kotwami z pręta gwintowanego o 
średnicy ø20mm ocynkowanego ogniowo  

Do bali nośnych zostaną przymocowane za pomocą ocynkowanych gwoździ 
karbowanych połówki okrąglaków śr. ok. 20 i 17cm. Obustronne poręcze 
zabezpieczające wykonane zostaną z okrąglaków śr. ok. 100mm z 
usztywnieniem w formie zastrzałów opartych na zamontowanych co ok. 100cm 
dłuższych połówkach bali przekrycia kładek. 

Elementy z połowy okrąglaka na podporze, końce belek nośnych i fragmenty 
elementów drewnianych osadzonych w gruncie zabezpieczyć przez 2-krotne 
pokrycie roztworem asfaltowym. Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-
krotne pokrycie bezbarwnym preparatem impregnującym a następnie 2-krotne 
preparatem w kolorze tik. 

  – III-2 SCHODY 
Fundament zaprojektowano z kątowników zimnogiętych 100 x 100 x 5 mm 
cynkowanych ogniowo, wbitych w grunt, do których za pomocą śrub zamkowych 
M8 przykręcone są słupki z okrąglaków okorowanych ø100mm, połączonych 
wkrętami do drewna M6 ocynkowanymi z poręczą z okrąglaka okorowanego 
ø100mm. 

Stopnie schodów wykonać z okrąglaków okorowanych ø150mm opartych na 
okrąglakach ø100 wkopanych pionowo w skarpę. W miejscach mocowania 
balustrady, oparcie dla stopnia stanowi ceownik mocujący słupek.  

Przestrzenie między stopniami z okrąglaków wypełniać kamieniami lub klińcem 
formując spadek zgodny ze spadkiem gruntu. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 



Wszystkie powierzchnie drewniane stykające się z gruntem oraz końce słupków 
balustrady zabezpieczyć przez 2-krotne pokrycie preparatem asfaltowym. 

 

  – III-3 POMOST NAD TERENEM PODMOKŁYM 
Pomost nad terenem podmokłym zaprojektowano w formie pomostu 
pływającego z bali średnicy ok. 30cm ułożonych na terenie. Do bali zostaną 
przymocowane za pomocą ocynkowanych gwoździ karbowanych połówki 
okrąglaków śr. ok. 20 i 17cm z zachowaniem ok. 3cm szczeliny pomiędzy 
elementami. Końce bali ułożonych na terenie zabezpieczyć przez 2krotne 
pokrycie preparatem asfaltowym. 

 

  – III-4,5,6 OGRODZENIE 
Fundament każdego słupka zaprojektowano z 2-óch kątowników zimnogiętych 
100 x 100 x 5 mm cynkowanych ogniowo, wbitych w grunt w odległości 10cm od 
siebie, do których za pomocą śrub zamkowych M8 przykręcone są słupki z 
okrąglaków okorowanych ø100mm. Do pionowych okrąglaków przykręcona jest 
połowa okrąglaka ø120 stanowiąca zwieńczenie słupka. Na odpowiednich 
wysokościach, pomiędzy pionowymi okrąglakami, przykręcone są klocki z 
okrąglaka okorowanego ø80mm będące podparciem przęseł ogrodzenia. 
Przęsła ogrodzenia z okrąglaków ø100mm przykręcić do słupków. Wszystkie 
połączenia drewno-drewno wykonać wkrętami do drewna M6 ocynkowanymi. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym 
preparatem impregnującym a następnie 2-krotne preparatem w kolorze tik. 
Końce słupków balustrady zabezpieczyć przez 2-krotne pokrycie preparatem 
asfaltowym. 

4. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   
Obiekty małej architektury nie podlegają obowiązkowi udostępnienia osobom 
niepełnosprawnym. 

5. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
W obiektach małej architektury nie występują instalacje 

      6.  CHARAKTERYSTYSTAKA ENERGETYCZNA 

  Obiekty nie podlegają ochronie termicznej. 

7.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

Obiekty wykonano z naturalnych materiałów. Obiekty nie wpływają negatywnie 
na środowisko naturalne 

8. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ  
Obiekty nie podlegają opiniowaniu pod względem ppoż. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru. 

 

2. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są właściwie oznaczone: 

⇒ wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8], 

⇒ wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

⇒ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 

istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6], 

⇒ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 



zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

2.3. Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o 

parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie 

mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 

prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego 

funkcjonowania wykonywanych instalacji. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie 

organizacji robót. 

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie interesów osób trzecich na zasadach 
ogólnych. 

6. Ochrona środowiska 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów 

ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w 

szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, 

zanieczyszczeniem powietrza i wody pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed 

możliwością wywołania pożaru. 

Na wywóz i utylizację odpadów należy uzyskać zgodę miejscowych władz. 

7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ochrony przeciwpożarowej. 



Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne szkolenia bhp oraz być przeszkoleni na 

stanowisku pracy. 

Wykonawca zapewnia pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 

Wykonawca zapewnia na czas trwania robót niezbędny sprzęt ochrony ppoż., w 

zależności od rodzaju prowadzonych prac. 

W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców, wykonawca wyznaczy 

koordynatora, odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów bhp przez wszystkich 

pracowników oraz osoby trzecie przebywające na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób 

postronnych i oznakować go w sposób widoczny i zgodny z przepisami. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, wykonawca przedstawi zamawiającemu 

plan BIOZ dla realizowanego zadania. 

8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w obrębie placu budowy zaplecze socjalne 

wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP i p.poż. 

9. Warunki organizacji ruchu 

W przypadku realizacji robót naruszających istniejące warunki organizacji ruchu, 

wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą jednostką czasową zmianę organizacji 

ruchu. 

Ne przewiduje się konieczności ustalania warunków organizacji ruchu na placu 

budowy. 

10.Ogrodzenia 

Teren przeznaczony dla realizacji zamówienia zostanie wskazany w trakcie 

przekazania terenu budowy przez zamawiającego i obejmował będzie teren dla 

lokalizacji składowiska gruzu, zaplecza magazynowego w kontenerach, zaplecza 

socjalnego dla pracowników, toalety przenośnej i niezbędnego placu manewrowego. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wygrodzenie wskazanego terenu w sposób 

zabezpieczający przed wstępem osób postronnych. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wygrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych, rejon prowadzenia robót zewnętrznych, za wyjątkiem terenu 



znajdującego się na ogrodzonym terenie zaplecza, na którym należy oznakować w 

sposób zgodny z przepisami bhp miejsce prowadzenia robót. 

11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan i wszelkie uszkodzenia chodników i jezdni, 

jakie powstaną w trakcie prowadzonych przez niego prac i w związku z działalnością 

wykonawcy od momentu przekazania placu budowy do momentu protokolarnego 

przekazania obiektu zamawiającemu. Zakres odpowiedzialności obejmuje ciągi 

komunikacyjne wzdłuż ul. Sowińskiego co najmniej na długości działki objętej 

zainwestowaniem i nie więcej, jak na długości faktycznej działalności wykonawcy. 

12.Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa - obejmuje rysunki, opis techniczny, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiące integralną część umowy. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dokument stanowiący integralną 

część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie wymaganej jakości 

Skróty i uproszczenia: 

BIOZ Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

CPV Wspólny słownik zamówień 

OST Ogólna specyfikacja techniczna 

SST Szczegółowa specyfikacja techniczna 

WTW i O Warunki techniczne wykonania i odbioru 

13.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i 

rozbiórkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i 
rozbiórkowych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości 

wykonywanych robót 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz 
zapewnić zgodność z umową. 

 



14.Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót 

budowlanych. 

Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych 

robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

15.Wymagania dotyczące odbioru robót. 

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 

Budowlanego. 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania prac zgodnie z 

dokumentacją wykonawczą i obowiązującymi normami oraz przepisami, jak również w 
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 

dokumentacją, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych i do nich 

odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni 
wcześniej. 

Wyniki obmiarów są wpisywane do >księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inspektorskiego. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót. 

16.Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do 

zastosowania 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 

Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 

1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 



warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

1998 r w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STWIOR – PARKING  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową parkingu  w 
Magurskim Parku Narodowym 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument kontraktowy 

przy zamówieniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z remontem chodnika i obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych 
asortymentów robót: 

 

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

 

D-04.00.00 PODBUDOWY 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM    

                   PODŁOŻA 

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 

D-04.04.04 PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 

D .08.00.00. ELEMENTY PARKINGU 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

D-08.02.02 NAWIERZCHNIE  Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

D-08.04.01 PŁYTY AŻUROWE 

 

 

 

 

 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 



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

1.4.2. Parking -  wyznaczony utwardzony teren na postój pojazdów . 

1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.4. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

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. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.10. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

1.4.13.  
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

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

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 dwóch warstw. 

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

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

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

 



1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

 SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na: 
− przetargowa dokumentacja projektowa 
− dokumentacja wykonawcza (techniczna) przekazana Wykonawcy, 
− Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając 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 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 



treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/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 kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

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

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

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 dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 



1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/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 odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 



dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/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 Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości ( jeżeli zajdzie taka potrzeba ) , w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

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 badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

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 SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi 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 [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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



a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu 
na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/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 SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/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 obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/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 SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. 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: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 



5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTi ew. 
PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST 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, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

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

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
4.  Warunki Kontra 
 

 

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU I/LUB DARNINY 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej 

się do powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować: 
− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
− łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 



4.2. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 

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

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 
powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub 
darniny. 

5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego 
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. ZDJĘCIE DARNINY 
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy 

drogowej jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w 
sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do 
czasu wykorzystania. 

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 
regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku 
około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 
rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą 
do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 
góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 
4 tygodni. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 
Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

lub/i darniny. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
− zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 

 

D-04.00.00 PODBUDOWY 

 

D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 

1.WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 



3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. TRANSPORT  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-00.00.00  pkt 4. 

4.3. TRANSPORT KRUSZYWA 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.3. WYKONANIE KORYTA 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 

5.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 



Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 
dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 



6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+ 10%. 

6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA (PROFILOWANEGO 

PODŁOŻA) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

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

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 



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

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

 

 

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej   

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jako część podbudowy 
pomocniczej w przypadku, gdy podłoże stanowią grunty wątpliwe lub wysadzinowe.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są: 

− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
− miał (kamienny). 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 
− walców statycznych, 



− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 



 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. ODCINEK PRÓBNY 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

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

Lp. Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 



2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

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

Przed odbiorem: 

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

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

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

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 



 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

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

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 

 W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy 
kontrolować: 

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 
projektowej, 

b) równość warstwy, 
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy związane zostały podane w ST D-04.02.01 dla warstwy mrozoochronnej 
wykonanej z gruntu lub kruszywa 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 



 

D-04.04.04 PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 
 

1.WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 

 - podbudowę zasadniczą. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], 
są: 

− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-
11112 [8]: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 
określonymi dla: 

− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 



 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 
kruszywo gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 
niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 
więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-
19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie 
bada 
się 

 

 

 

nie 
bada 
się 

nie 
bada 
się 

 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 

                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 



 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 
jednowarst
wowa lub 

podbudowa 
zasadnicza 

 

Podbudowa 
pomocnicz

a 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, 
nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej 
niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej 
niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada 
się 

 

 

45 

nie bada 
się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 



2.4. WODA 
 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie 
podłoża. 

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    15

85

15
≤

d

D  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 

                    odsączającej, 

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

Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna 



tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 
gruntowego. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 
cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 
16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do 
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.4. ODCINEK PRÓBNY 
Należy wykonać odcink próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

rozkładania i zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie 

powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i 
tablicach 1 i 2 niniejszych ST. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy na 
jedno 

badanie 
(m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie 
źródła pobierania 

materiałów 

 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy, w obecności Inżyniera. 



6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNOŚCI I CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 

    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

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

Przed odbiorem: 

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

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 
m2 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 



- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 
dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 

 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w 
tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I

E
 Wtórny M II

E
 

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 
cm, powinien być większy od 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M II

E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E
 jest nie większy od 2,2. 

I

E

II

E

M

M
 ≤    2,2 



6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 

6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i 
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

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

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  

1. 
PN-B-06714-
12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

  
2. 

PN-B-06714-
15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  
3. 

PN-B-06714-
16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  
4. 

PN-B-06714-
18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  
5. 

PN-B-06714-
19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

  
6. 

PN-B-06714-
26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

  
7. 

PN-B-06714-
42 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

  
8. 

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

  
9. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

10
. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

11
. 

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

D-08.00.00 ELEMENTY Parkingu  

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników: 

− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 



1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi są: 

− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników 
betonowych: 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 

− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 
odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 



 Przykład oznaczenia kraw
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 
03/04 [15]. 

2.4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych po

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

 

 

 

b) krawężnik rodzaju „b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostoką
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN

WYMAGANIA TECHNICZNE 

ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 

ników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
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c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników be

Typ Rodzaj 

krawężni
ka 

krawężnik
a 

U a 

 

D 

 

b 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw

Rodzaj 

wymiaru 

l 

b,   h 

 

 

 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny by
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw
BN-80/6775-03/01 [14], nie pow

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

ników betonowych 

Wymiary krawężników,   cm 

l b h c d 

100 20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

- 

 

- 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

 Dopuszczalna odchyłka, mm 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

± 8 ± 12 

± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

ężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
owinny przekraczać wartości podanych w tablic

 

r 

1,0 

 

1,0 

knięć i ubytków 
ć równe i proste. 

dzi elementów, zgodnie z 
blicy 3. 



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 
1 

Gatunek 
2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 

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

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

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 
krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 
niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 



 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. MATERIAŁY NA ŁAWY 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

2.7. MASA ZALEWOWA 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. SPRZĘT  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 

  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 



4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

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

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. WYKONANIE ŁAW 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława żwirowa 

 Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 
koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 

 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

 Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 

 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej 
należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 

 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 
wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

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

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 



5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 
10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może 
być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

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

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

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 



tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               
1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 
pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać         ± 
2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 



a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 
cech geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

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

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

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 
i odbioru. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 

1982 r. 
 

D-08.02.02 Parking  Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem parkingu  z brukowej kostki betonowej,  



1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

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

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA 
2.2.1. Aprobata techniczna 

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

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

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

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 
60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

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

 

 

 

 

 

 



Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 
mm, nie więcej niż 

4 

 

2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów               i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 



 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia.  

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. KORYTO POD CHODNIK 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w 
uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. PODSYPKA 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

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

5.4. UKŁADANIE PARKINGU  Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

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

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. 



 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

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

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 

 Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz 
na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 
cm. 



6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 parkingu  i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 

tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 



wymagania i ocena zgodności 

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

6. BN-68/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
 Nie występują. 

 

 

D-08.03.01 BETONOWE  OBRZEŻA   

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - KLASYFIKACJA 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 



− obrzeże niskie - On, 
− obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielko
obrzeża dzieli się na: 

− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrze
75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN

2.4. BETONOWE OBRZEŻA CHOD

2.4.1. Wymiary betonowych obrze

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 

obrzeża 

On 

 

Ow 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze

 

 

 

 

 

 

ci od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

A CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 
ych obrzeży chodnikowych 

y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Wymiary obrzeży,   cm 

1 b h r 

75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

 oraz odchyłek wymiarowych 

a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 

a chodnikowego 

 

 

 

 

 



Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

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

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

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

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

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 
30. 



2.5. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

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

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

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

5.3. PODŁOŻE LUB PODSYPKA (ŁAWA) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

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



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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

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

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



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

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 
cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

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

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

8. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 



1. PŁYTY AŻUROWE  

1.1. Przedmiot STWiOR 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem płyt betonowych ażurowych   

 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

  

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40 cm gr. 8 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana 
z płyt betonowych. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

 

2.2. Płyty betonowe 

 Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty ażurowe 60x40 cm gr. 8 
cm. 

2.2.1. Wymagania 

 Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować beton klasy B 30. 

  

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 

- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 



- płyty betonowe, gatunek 2   -   4,5 mm. 

 Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie 
powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 

2.3. Krawężniki 

 Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami 
powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
B-19701 [2]. 

 Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 

2.5. Piasek 

 Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast 
do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych 
w granicach od 3 do 8%. 

2.6. Woda 

 Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. 
Powinna to być woda „odmiany 1”. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być stosowana 
na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5]. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 

 Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 

 Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku 
ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin 
dylatacyjnych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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



4.2. Transport płyt i składowanie 

 Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie 
jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Podłoże 

 Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana 
jest nawierzchnia. 

 Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien 
wynosić Is ≥ 1,0. 

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w STWIOR D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 

 Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych stanowi: 

podbudowa tłuczniowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku gr. 3 cm 

 Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
odpowiednich STWIOR. 

Otwory płyt ażurowych należy wypełnić otoczakami. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować krawężniki betonowe 
uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawężniki kamienne drogowe 
wg BN-66/6775-01 [6]. 

 Rodzaj stosowanych krawężników powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 
STWIOR lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne z STWIOR         
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.5. Podsypka 



 Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 
[1]. Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, STWIOR lub wskazaniami Inżyniera. 

5.6. Układanie płyt 

5.6.1. Sposób układania płyt 

 Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową, STWIOR lub wskazaniami Inżyniera. Ogólne zasady 
układania płyt na prostych i łukach podano w p. 5.6.2 i 5.6.3. 

5.6.2. Układanie płyt na łukach 

 Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 
prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. 

 Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 
prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi 
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku ułożenia 
płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45o do stycznych 
łuku. 

5.7. Wypełnienie spoin 

 Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wypełnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

  

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 

 Badania pełne przeprowadza producent płyt. 

 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według 
następującego zakresu: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

 Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-
80/6775-03/01 [7]. 



 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do 2.7. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badanie podłoża 

 Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 

 

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

 Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na 
każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 
budzących wątpliwości. 

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

 Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 

6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie 
oceny wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami 
podanymi w pkt 5.6. 

6.3.5. Sprawdzenie spoin 

 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych 
miejscach na: 

każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 

każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 

 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego 
na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.7. 

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 

 Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej 
długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. 

 Sprawdzenie wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak 
spoin, w zgodności z wymaganiami wg pkt 5.8. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 



 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. 

 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

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

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

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

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

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

6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 
1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych 
podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt 
betonowych. 

8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przygotowanie podłoża lub podbudowy, 

wykonanie podsypki. 

 Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

przygotowanie podłoża lub podbudowy, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, 

ułożenie płyt, 

wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 

pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

 



10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

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

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

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe 

7. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-
03/02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe 

  9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

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

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla robót fundamentowych dla  obiektów objętych niniejszym Kontraktem. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót fundamentowych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem obiektów, wraz z 
usunięciem wody z wykopów lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop średni - wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.2. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego d gruntu sztucznie zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego ds.  

1.4.4. Wilgotność optymalna gruntu. Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy 
której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość 
objętościową ds. . 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

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

1.5.1. Zgodność z Dokumentacją Projektową 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z 
zachowaniem wymagań niniejszej Specyfikacji. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być udokumentowane zapisem w 
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.2. Wymagania geotechniczne 

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych 
geotechnicznych: 

– zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 

– sond gruntowych z podanymi w Dokumentacji Projektowej opisami uwarstwień 
gruntów, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 

– stanu terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan 
warstwicowy, zadrzewienie itp.). 



1.5.3. Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

1.5.4. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej  

a) Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub 
inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami, 

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do 
dalszego użytku należy powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i ustalić z nim 
sposób dalszego postępowania, 

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w  
Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne 
należy przerwać i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

1.5.5.1. Przejęcie punków pomiarowych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od 
Inspektora Nadzoru punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z ST M.01.01.01. 

1.5.5.2. Zabezpieczenia i ochrona punktów pomiarowych 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i 
zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, 
roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy 
robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów 

Powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzone protokolarnie. 

1.5.6. Odwodnienie terenu 

1.5.6.1. Urządzenia odwadniające 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było 
zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej 
fazie robót. 

W zakres niniejszej Specyfikacji wchodzi również odwodnienie wykopów poprzez 
odpompowanie wody w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

1.5.6.2. Szkody na terenach sąsiednich 

Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego 
nawodnienia gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani 
powodować szkód na terenach sąsiednich. 



1.5.6.3. Ochrona wykopów przed zalaniem wodą 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna 
być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
Od strony spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

1.5.7. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych 
temperatur, roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu 
Techniki Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur. Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy 
rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5oC. 

2. MATERIAŁY 

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania 
konstrukcji podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, 
zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000 

Do obudowy wykopu stosuje się elementy drewniane lub walcowane elementy 
stalowe. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonać przy użyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie 
wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z 
odpowiednią Specyfikacją. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze 
używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 
wymaganej jakości robót, Inspektor Nadzoru może zażądać zmiany stosowanego 
sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do 
przewozu mas ziemnych. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odkład służący następnie do zasypania 
niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów 
przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej 
krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz 
materiałów do budowy i odbywał się poza klinem odłamu gruntów. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy 
następujących czynników: 

– objętości mas ziemnych, 

– odległości transportu, 



– szybkości i pojemności środków transportowych, 

– ukształtowania terenu, 

– wydajności maszyn odspajających grunt, 

– pory roku i warunków atmosferycznych, 

– organizacji robót. 

Grunty spoiste nie są przewidziane do ponownego wbudowania i winny być 
odtransportowane w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji w tym zakresie, powinny być zapisywane w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

W trakcie realizacji wykopów, konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości 
nie większej niż 2,0 m, a koparką do 4,0 m. 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia 
wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów w ściance szczelnej 
należy dokładnie oczyścić z gruntu brusy ścianki szczelnej od strony fundamentu. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych 
budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i 
odkształceniem tych budowli.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 do 30 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, 
a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się 
z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - 
doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy korek betonowy 
na koszt wykonawcy. 



5.1.1. Pompowanie wody z wykopu 

Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów 
posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć poziom wody 
gruntowej przez: 

a) pompowanie wody bezpośrednio z wykopu ogrodzonego ścianką 
szczelną 

b) wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien 
rozmieszczonych poza obrysem fundamentu 

c) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami. 

Celem właściwego wyboru metody obniżenia zwierciadła wody gruntowej należy 
posługiwać się poniższym rysunkiem pomocniczym z podanymi zakresami stosowania 
poszczególnych metod w zależności od uziarnienia gruntu: 
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Wspólnym wymogiem dla wymienionych wyżej metod jest zapewnienie dobrego 
dopływu wody i niedopuszczenie do wymywania drobnych cząstek z odwadnianego 
gruntu. 

5.2. Wymiary wykopów fundamentowych 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów 
fundamentów budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia 
zboczy wykopów. 

5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

– w wymiarach w planie ±10 cm 

– dla rzędnych dna ±5 cm. 

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - 
o nachyleniu 1 : 1.25, 

– w gruntach niespoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu 1 : 
1.5. 



W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia (dotyczy również skarp przyjętych w dokumentacji 
technicznej): 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na 
szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu, powierzchnia 
powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód od krawędzi wykopu; 

– naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak 
np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy; 

– stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od 
występowania czynników niekorzystnych (silne opady deszczu). 

5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 

5.3.1. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

a) górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm 
ponad teren, 

b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku 
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 

d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w 
odległościach max. co 30 m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a 
obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady 
atmosferyczne, mróz itp.). 

5.3.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę 
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w 
przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości 
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to 
Dokumentacja Projektowa. 

5.4. Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być 
stosowane: 

a) bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna 
odległość, podana w pkt. 4, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się 
gruntu, 

b) bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego 
zabezpieczenia przeciw obsunięciu się gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową 
obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 



Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami  

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane .Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

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

 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
podlegają :  

– zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

– roboty pomiarowe  

– przygotowanie terenu  

– rodzaj i stan gruntu w podłożu  

– odwadnianie wykopów  

– wymiary wykopów  

– zabezpieczenie wykopów 

Ponadto w czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

– zapewnienie stateczności skarp, 

– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 

– dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie ) 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość 
wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności określa się jako iloczyn 
powierzchni podstawy projektowanego wykopu i średniej głębokości wykopu, liczonej 
od spodu do powierzchni terenu. 

Jednostką miary odwodnienia jest 1szt odwodnienia, którą należy rozumieć jako 
zapewnienie odwodnienia wykopu przez cały okres trwania prac budowlanych 
(rozliczenie ryczałtowe). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom. 

8.2. Program badań 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące 
badania: 

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz rysunkami 
rozparć sporządzonymi przez Wykonawcę, 

b) sprawdzenie odwodnienia terenu, 

c) sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do 
tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. 



Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 
częściowych i końcowych. 

Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

8.3. Opis badań 

8.3.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na 
porównaniu wykonanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową wg p. 
1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych 
urządzeń odwadniających oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg 
Specyfikacji na podstawie oględzin i pomiarów. 

8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z 
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu ich zgodności ze Specyfikacją 
przez oględziny oraz pomiar za pomocą niwelatora oraz taśmy stalowej z 
podziałką centymetrową z dokładnością do 1,0 cm. 

8.4. Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 8.3 dały wynik dodatni, wykonane 
roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub 
ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ilość m3 wykopu.  

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu, 

- wydobycie, załadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inspektora 
Nadzoru miejsce, 

- ręczne wyrównanie dna wykopu, 

- odwodnienie wykopu, 

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu. 

 Rozliczenie odwodnienia wykopu odbywa się ryczałtowo za zapewnienie 
odwodnienia wykopu przez cały okres trwania prac budowlanych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze 

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



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

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
Wspólne wymagania i badania 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy Dróg i 
Mostów, zeszyt I-25 

Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

  



ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót mostowych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu 
fundamentów dla obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru; 

Pds
Pd

Is =  

gdzie:  

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3] 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88lB-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać 
zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10d
60d

U =  

gdzie:  

d60 - średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi polskimi normami i DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z 
Projektem, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu 
terenu są grunty rodzime, jeżeli tylko spełniają następujące warunki: 

– nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, 
wykazujące pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, 
grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm, 



Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny 
być wypełnione betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 

W przypadku konieczności zasypania wykopu piaskiem zgodnie z Projektem, 
należy stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z 
udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% wagowo. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Załadunek na środki transportu będzie wykonywany przy pomocy ładowarki, 
transport samochodami samowyładowczymi. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania 
wykopów powinny odbywać się tak aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i 
utratą wymaganych właściwości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasypywanie wykopów. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po 
wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów i 
namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, zasypywanie i 
zagęszczenie może być wykonane tylko przy odwodnionym wykopie. Odwodnienie 
należy utrzymywać do momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadła wody. 
Zasypywanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem każdej z 
warstw. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy, niezamarznięty i bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub 
innych materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony 
przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

5.2. Zagęszczanie gruntu w wykopie. 

Każda warstwa gruntu w wykopie powinna być zagęszczana. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 

b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 
mechanicznymi - max. 0,4 m, 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien 
być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi 
zagęszczenia gruntu rodzimego. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej. 

Przy zagęszczaniu gruntów, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

– rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem 
ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 



– warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów fundamentowych należy sprawdzić 
stan wykopów: czy są oczyszczone ze śmieci, pozostałości po szalowaniu 
fundamentów. Ponadto należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do 
zasypania wykopów. Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej 
Specyfikacji. 

Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z punktem 5 
niniejszej Specyfikacji. 

7. ODBIÓR KOŃCOWY 

Wg Specyfikacji - M.11.01.00. 

8. OBMIARY 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 przestrzeni wypełnienia gruntem zasypowym. Ilość 
robót określa się na podstawie rysunków z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

9. PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 zasypanego wykopu wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

Załadunek ładowarką na samochody samowyładowcze, przywiezienie i 
rozładunek gruntu 

- Odspojenie i załadowanie gruntu na samochody samowyładowcze. 

- Przewóz urobku samochodami i wyładunek w miejscu wbudowania. 

 

Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

- Przesunięcie spycharkami ziemi wydobytej na krawędzi wykopu. 

- Rozplantowanie ziemi warstwami o odpowiedniej grubości. 

- Zagęszczenie wyrównanych warstw z polewaniem wodą w miarę potrzeby. 

- Ręczne zasypanie wykopu ziemią leżącą obok z przerzutem na odległość do 3 
m. 

- Wyrównanie zasypki warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczeniem 
ubijakami ręcznymi. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze  

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

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/8-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 



Roboty ciesielskie 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
konstrukcji drewnianych  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania 
Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie projektowanego obiektu. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania 
 
Są opisane w  Specyfikacji ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej  specyfikacji powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej     
 
   Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 
 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia 
cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
                                                                                



  

 
2.1. Drewno 
 
Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy 
C30zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową 
lub natryskową. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna 
wynosić nie więcej 
niż 15%. 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy : 
 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 
 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
 
 
b) odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 
 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 
 
 
 
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i -2 mm. 
 
 
Krzywizna podłużna : 
 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości . 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, 
boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest 
niedopuszczalna 



  

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. Lp. 
Oznaczenie Klasy drewna 
C27 C35 
 
1 Zginanie 27 35 
 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 16 21 
 
3 Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 0,4 
 
4 Ściskanie wzdłuż włókien 22 25 
 
5 Ściskanie w poprzek włókien 5,6 6 
 
6 Ścinanie w poprzek włókien 2,8 3,4 
 
Dopuszczalne wady tarcicy : Wady C35 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do ½ Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie b) czołowe 1/3 1/1 1/2 1/1 
 
Zgnilizna nie dopuszczalne 
 
Chodniki owadzie nie dopuszczalne 
 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 
 
 
 
Łączniki należy stosować : 
 
1.Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12 
 
2.Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm. 
 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
3.Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg 
 
PN-88/M - 82151. 
 
4.Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
5.Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z łbem 
kulistym wg PN-85/M-82505. 



  

6. Łączniki kątowe do gwoździowania 
 
 
 
Środki ochrony drewna – 
 
Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność ogniową 
konstrukcji dachu i konstrukcji stropu na 30 minut. Użyty środek musi posiadać atest 
pozwalający na 
jego zastosowanie w obiekcie użyteczności publicznej. 
 
Nowe drewno musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejąca 
 
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy 
materiału niezapalnego. Drewno można impregnować np. FOBOS M4 lub FUNGITOX 
NP. Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych 
elementach i na powierzchni krokwi i płatwi dostępnych od strony dachówki do cech 
materiału niezapalnego. 
 
2.2. Folia wiatroizolacyjna PP ; 
 
Ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary 
 
wodnej > 1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie 
wzdłuŜ 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny 
B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m. 
 
 
 
 
 
2.3.Materiały pomocnicze 
 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne 
do wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : 
 
- materiały uszczelniające i montażowe do systemu pokrycia dachówkowego, 
 
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe 
budowlane ocynkowane, wkręty, śruby), 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
Odpowiedzialność Wykonawcy. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
 
 
 



  

3. SPRZĘT. 
 
Sprzęt podstawowy. 
 
Do wykonania robót stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz 
projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
 
 
 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym



  

. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót 
 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm 
technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa 
oraz postanowień Umowy. 
Do wykonania  więźby dachowej należy zastosować drewno zaimpregnowane 
środkami ogniochronnymi  i zapobiegającymi korozji biologicznej. 
Drewno  poddać impregnacji preparatem przez smarowanie lub zanurzenie do cech 
materiału nierozprzestrzeniającego ognia. 
Na krokwiach ułożyć folię wysoko paroprzepuszczalną a następnie nabić kontrłaty 
 
Wypoziomować połacie dachowe przy pomocy listew drewnianych tak aby 
 
prześwit między podłożem a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. 
Na wypoziomowanych połaciach nabić łaty w rozstawie zgodnym z instrukcją 
producenta dachówki. 
W koszach zamocować taśmę uszczelniającą, aluminiową gr.0,3mm z zaginanymi 
brzegach szerokość 60 cm 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
 Kontrola  jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 
 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych  materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
 
 Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
 Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają 
 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
 
 Roboty podlegają odbiorowi. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy : 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości 
lub zgodności z projektem , na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do decyzji o pozostawieniu lub 
usunięciu tego materiału z terenu budowy.



  

7. OBMIAR ROBÓT. 
 Dla pokrycia dachowego– 1m2 
 Dla więźby dachowej – 1 m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory częściowe : 
 badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, 
 Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie : 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór końcowy : 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
 
 
9. Roboty tymczasowe – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
10. Normy, przepisy i dokumenty związane. 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. PN-EN 338 
:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych 
z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania.



  

IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji powierzchni stykających się z gruntem z zastosowaniem roztworów 
asfaltowych (1 x roztwór gruntujący + 2 x roztwór izolacyjny). 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacje stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji konstrukcji obiektów (izolacje 
wykonywane na zimno). 

W zakres robót wchodzi wykonanie robót izolacyjnych elementów obiektów 
mostowych, które będą zasypane gruntem, a które nie są wskazane w innych 
specyfikacjach jako izolowane w inny sposób. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Projektem, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Izolacja powierzchni stykających się z gruntem  

1. roztwór asfaltowy rzadki (gruntujący) 

2. roztwór asfaltowy półgęsty (izolacyjny) 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym - według możliwości 
wykonawcy. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy 
wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 

4. TRANSPORT 

Roztwór asfaltowy - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami 
transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne . 



  

5.2 Zgodność z Projektem 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z Projektem. Wszelkie odstępstwa od 
Projektu muszą być zaaprobowane przez Projektanta, udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

5.3. Warunki wykonania izolacji: 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie 
układania. 

5.4. Podłoże pod izolacją 

3. podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 

4. gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 

5. w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy. W przypadku dużych 
zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć 
przy pomocy sprężonego powietrza, 

6. wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a 
wystające części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić 
zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem. 

5.5. Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy 
roztworem asfaltowym rzadkim (gruntującym). 

5.6. Wykonanie izolacji 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako 
dwuwarstwową z roztworu asfaltowego półgęstego (izolacyjnego). 

Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy 
zastosowaniu natryskiwacza. 

Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego 
może nastapić po wyschnięciu pierwszej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne polegające na: 

7. sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania  

8. sprawdzenie jakości gruntowania 

9. sprawdzenie ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach  

10. kontrola ilości warstw. 

6.2. Opis badań 

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Projektem należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych izolacji. 



  

6.2.2. Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów 
dostaw i opisów opakowań. 

6.2.3. Sprawdzenie jakości podłoża należy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m 
przyłożonej w dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni 
sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność z warunkami przygotowania 
podłoża wg pkt. 5.4. niniejszej Specyfikacji. 

6.2.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z pkt. 5.3. 
Specyfikacji. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo dla każdej warstwy, kontrolując dla 
każdej z nich podane normy zużycia materiałów. 

6.4. Ocena wyników badań 

Jeżeli wyniki badań przewidzianych w pkt. 6.3. są pozytywne - wykonanie robót 
izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej 
warstwy lub niestarannego wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek 
lub wykonać dodatkową warstwę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką miary jest metr [m2] izolacji powierzchni obiektu . Do płatności 
przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej izolacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym 
sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 

W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw 
uzupełniających (dodatkowych) Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

11. sprawdzenie zgodności z Projektem, 

12. sprawdzenie dostarczonych materiałów 

13. sprawdzenie podłoża pod izolację, 

14. sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

15. sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

16. świadectwa dostaw materiałów, 

17. protokół odbiorów częściowych,  

18. zapisy w dzienniku budowy. 

 



  

9. PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- Dostarczenie, materiałów, 

- Przygotowanie środków gruntujących i izolacyjnych. 

- zagruntowanie powierzchni betonu obiektu, 

- ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą Specyfikacją i Projektem. 

Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe oraz oczyszczenie 
miejsca pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
 
 



  

POKRYCIA DACHOWE Z PAPY  

 

1. WSTĘP 

1. 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonywaniem pokrycia papą  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachu papa termozgrzewalna,. 

1.4. Określenia podstawowe 

Pokrycie - warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalnej, chroniącą obiekt przed 
opadami atmosferycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora. 

Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do 
konstrukcji, 

2. MATERIAŁY 

2.1. Papa termozgrzewalna 

Papy termozgrzewalne charakteryzuje duża elastyczność, trwałość i odporność na 

przebicia. 

2.2. Parametry techniczne: 

Papy termozgrzewalne – parametry techniczne: 

Maksymalna siła rozciągająca zerwanie 750/700 N/5cm 

Wydłużenie 40% 

Zakres temperatur stosowania -20 do +100 C 



  

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt dekarski 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki dotyczące podkładu . 

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych 
w p. 5.2 wykonania podłoża. 

Krycie papa powinny być wykonane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5°C. 

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w czasie występowania niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu,, oblodzenie 
oraz wiatr utrudniający krycie. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. W poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie: 

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza 

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza 

5.2. pokrycie pod uszczelnienie papą termozgrzewalną. 

Powierzchnie dachu oczyścić i odpowiednio przygotować do odnowienia dachu: 

- powierzchnie podkładu zagruntować impregnatem bitumicznym (tylko jeśli zachodzi 

obawa o skuteczność przylegania następnych warstw) 

5.3. Krycie dachów papa termozgrzewalna. 

Warstwa rozprężająca dla ciśnienia pary 

W przypadku wystąpienia niedostatecznej istniejącej przegrody paraizolacyjnej 
należy luźno ułożyć na przygotowanym podłożu z zakładka 2cm perforowana papę 
bitumiczna z wkładką z włókna szklanego o gramaturze 60g/m2 (górna powierzchnia 
talkowana, od dołu system wyrównania ciśnienia pary z warstwa folii antyadhezyjnej). 
Na przyłączeniach, zakończeniach i otworach przelotowych pozostawić 25cm wolnej 



  

powierzchni. Jeżeli podłoże jest bardzo mocno zawilgocone lub w wyniku 
niedostatecznej paraizolacji 

dochodzi do przedostawania sie dużej ilości pary wodnej pod pokrycie – należy 
zastosować dodatkowo kominki wentylacyjne montowane w kalenicy dachu. 

Warstwa wierzchnia 

Wierzchnia warstwę wodoszczelna układamy metoda zgrzewania z papy 
termozgrzewalnej nawierzchniowej z bitumem modyfikowanym i z wkładka nośna z 
włókna poliestrowego. 

Od góry papa zabezpieczona posypka mineralna zabezpieczająca przed ciepłem 

powierzchniowym, ogniem przerzutowym i promieniowaniem UV. Wkładka 
poliestrowa zapewnia wysoka odporność na rozrywanie i przebicie, zachowując 
jednocześnie pełną elastyczność bitumu. Papę należy zgrzewać na całej 
powierzchni. Zakłady boczne zgrzewać w pasie pozbawionym posypki, a zakłady 
czołowe na szerokości 12cm w taki 
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sposób, aby na łączeniach nastąpił właściwy odpływ bitumu – około 1cm. W obrębie 

przyłączy (attyki, przejścia dachowe itp.) papę układać wielowarstwowo – na 
zakładkę. 

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór podkładu : 

Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m. Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata 
przyłożona do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym 
do pochylenia połaci 

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik 
dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych 

W przypadku gdy choć jedno z badan da wynik ujemny, wówczas odbierany podkład 

należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. 



  

W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami 

niniejszych warunków technicznych należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub 

częściowe odrzucenie robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać 
poprawki, które doprowadza do zgodności robót z wymaganiami warunków 
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót 

poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorów 

częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

Odbiór robót pokrywczych 

Wymagania ogólne: 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone w dzienniku budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany 
przedstawić: 

a/ dokumentacje techniczna 

b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 

c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów 

Przed przystąpieniem do badan należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów 
w dzienniku budowy: 

a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 

b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 

c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 
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6.2. Odbiór pokrycia. 

Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 

przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, przez 

pomiar zgodności z podanymi wymogami 

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 

przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do 

prawidłowego wykonania – przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w 
w/w punktach. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonywać przez pomiar w trzech 

dowolnych miejscach na każde 100m2 powierzchni pokrycia. Dokładność pomiaru 

powinna wynosić ± 2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papa termozgrzewalna 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 

roboty przygotowawcze 

zakup i dostawę materiałów 

wykonanie pokrycia papa termozgrzewalna 

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 

 



  

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producenta izolacji. 

 

 


