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WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych robotami budowlanymi dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem 
głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie wykonawczym. 
 
 
Inwestor:  

Gmina Miasto Szczecin 
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych 

w Szczecinie, ul. Racibora 60/61 
71-631 Szczecin 

Dane ogólne: 
 
Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi 
dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową polegająca na: 
- Wymianie nawierzchni placu (P1) przed budynkiem głównym szkoły (B1) wraz z montażem 
małej architektury (ławki, donice betonowe). 
- Odtworzeniem fragmentu rynsztoku (Ro). 
- Wymianie nawierzchni drogi dojazdowej (D). 
- Budowie instalacji wodociągowej od studni wodomierzowej do budynku głównego szkoły 
(B1) i do budynku warsztatów (B2). 
- Powyższy zakres prac budowlanych niesie za sobą demontaż istniejącej nawierzchni i 
krawężników 

Dane dla inwestycji: 

Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany. Istniejące place manewrowe, dojazdy i dojścia  
utwardzone są kostką brukową (kamienną i betonową), nawierzchnią asfaltową i betonową oraz 
żużlem wymieszanym z tłuczniem. Na placu i drodze objętych opracowaniem zlokalizowano 
znaczne spękania i ubytki w nawierzchni 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się istniejące obiekty budowlane: 
- Budynek główny szkoły (B1)  
- Budynek pracowni ćwiczeń praktycznych - warsztatów (B2)  
- Budynek internatu (B3) 
- Budynek zaplecza kuchennego (B4) 
- Budynek garażowy (B5)z 
- Budynek trafostacji (B6) 
- Budynek gospodarczy (B7) 
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- Bunkier (B8) 
- Kioski usługowe (B9) 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

Nr 
działu 

Opis 

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

451-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
451-2  ODTWORZENIE TRASY 

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

454-1  KORYTOWANIE 
454-2  PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
454-3  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 
454-4  GEOSYNTETYKI 
454-5  KRAWĘŻNIKI 
454-6  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
454-7  ZIELEŃ 
454-8  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 
załącznikiem do SIWZ 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania, jako 
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
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Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania, jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z 
powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli 
występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być 
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe 
wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
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Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach, którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy 
oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
 
 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 



„Projekt wymiany nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową w ZSEE w Szczecinie” 

9 

robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

Zgodność robót z PB, PW i ST 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.2.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 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. 
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3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU I TRANSPORTU. 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 
 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
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. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
 
5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB i PW. 
 
5.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera 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. 



„Projekt wymiany nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową w ZSEE w Szczecinie” 

15 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 
 
5.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 
5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w OST i SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
 
5.7.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy.  
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ 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 Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

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

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści. 

Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 
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− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
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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. 
 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
                długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.  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. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
 
7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
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później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
 
7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

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 Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W 
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie. 
 
7.5.  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 
odbioru ostatecznego. 
 
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
− Obmiar robót (jeśli wymagany), 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
− Protokóły prób i badań, 
− Protokóły odbioru robót zanikających, 
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− Rozliczenie z demontażu, 
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
− Wykaz przekazywanych kluczy, 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB oraz PW. 
Cena obejmuje: 
− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji : „Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem 
głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 
ich pozbycia jest obowiązany. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

W  zakresie robót rozbiórkowych występuje: 
- rozbiórkę nawierzchni  
- rozbiórka krawężników 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 
 
2.  MATERIAŁY  

Materiały nie występują 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
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Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, 
zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz Projektu rozbiórek i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się Dziennik rozbiórek. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, 
protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie 
trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, 
opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i 
usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz 
wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych.  
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia 
na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
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Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.  
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe 
wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone 
do stopnia nie mniejszego od otaczającego gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej 
społeczności oraz innych osób. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
- podrażnienia błon śluzowych,  
- uszkodzenia głowy, 
- upadek z wysokości, 
- uszkodzenia rąk i nóg. 
 
5.2.  Czynności przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 
odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp., 
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby 
odciąć ich dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego.  
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
 
5.3.  Zasady BHP 

 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, 
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy 
bezwzględnie wstrzymać), 
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
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- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu, 
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 
Roboty rozbiórkowe należy: 
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub 
spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem 
organizacji robót, 
- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości 
transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na 
miejsce utylizacji. 
- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  
- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie 
powinno być niezawodne. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, 
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, 
nierozbieranych w tym momencie. 
 
5.4.  Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
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5.5.  Organizacja robót 

 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
 
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 
powinna być stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany 
do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić 
również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób.  Protokół muszą podpisać oprócz 
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.  
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 
Rozebranie nawierzchni 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu technologii i 
organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu. 
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki : 
• zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 
• gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni nie 
podlegających rozbiórce, 
• nie uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu nawierzchni musza być odwiezione na wysypisko 
odpadów. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. 
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby 
gruz z rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze. Rodzaj usuwanych warstw i ich 
średnia grubość podane są w Przedmiarze Robót. 
 
Rozebranie podbudowy, kostki i krawężników 
Roboty rozbiórkowe elementów podbudowy obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich jej 
elementów, kostki i krawężników zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych przez 
Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania 
podejmuje Inżynier (Inspektor Nadzoru). 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja sie własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je w miejsce wskazane przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące sie w miejscach, gdzie zgodnie z 
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Dokumentacja Projektowa będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. 
Gruz z rozbiórki powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z 
wykonaniem innych robót. 
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji 
ruchu na czas wykonania prac rozbiórkowych w obrębie robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
-dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych -  [m3] metr sześcienny, 
-dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót prygotowawczych dla inwestycji : „Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem 
głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111290-7     Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt Trasy 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 
 
2.  MATERIAŁY  

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

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
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powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone 
 
Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2. 
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Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 
dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
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Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

− Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
− Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa1979. 
− Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
− Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
− Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
− Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
− Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
korytowania oraz zdjęcia warstwy humusu dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed 
budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie korytowania oraz usunięcia warstwy humusu 
zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem. 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych 
 
1.4.  Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robot ziemnych – korytowania, a także zdjęcia warstwy humusu 
 
2.  MATERIAŁY  

- nie występują 
 
3.  SPRZĘT 

Inżynier/Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do 
zagęszczenia podłoża należy użyć mało gabarytowego sprzętu mechanicznego sterowanego ręcznie 
oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, 
urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej 
jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
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właściwości gruntu podłoża. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inżyniera/Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/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), a także koparki i samochody samowyładowcze - w 
przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 
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/Inspektora, 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. 
Opony kół pojazdów opuszczających teren budowy należy oczyścić z cząstek gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i 
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora, 
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. 
 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze 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 
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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 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.  Korytowanie 

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera/Inspektora nawierzchnia będzie 
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia 
powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do 
kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi ciągu trasy, 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. W przypadku gruntów spoistych 
należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność 
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach, albo za zgodą Inżyniera/Inspektora, w 
przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
p. 5.3. i w p. 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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/Inspektora, 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. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3   4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. 
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5.5.  Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B 04481 (metodą I lub II). 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z PN S 02205. Minimalną wartość wskaźnika 
zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mało i 
średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiołowo-żużlowych. 
 
5.6.  Utrzymanie koryta 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 0,97 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu 0,97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje 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/Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy 
należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier/Inspektor 
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych odnośnie 
szerokości, głębokości i położenia koryta, ukształtowania pionowego osi koryta, zagęszczenia i 
wilgotności gruntu, nie powinna być mniejsza niż 2 razy po każdej stronie.  
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według PN S 02205, przynajmniej w dwóch punktach, 
wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie 
normalnej próby Proctora, według PN 88/B 04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według PN S 02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B 
(normatywny)”. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2.2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce 
roboczej. 
W przypadku zdjęcia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletności usunięcia darniny, 
powierzchnia zdjęcia humusu,  grubość zdjętej warstwy humusu, orazprawidłowość spryzmowania 
humusu. 
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6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1.  Zagęszczenie podłoża  

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego 
odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. W przypadku niewłaściwego 
zagęszczenia podłoża, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wadliwie wykonanych 
odcinków, ponosząc przy tym wszelkie koszty związane z wykonywanymi w tym celu robotami. 
 
6.2.2.   Cechy geometryczne  

Równość  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów 
w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej razy 
po każdej stronie. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 2 razy po 
każdej stronie i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i 
końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 %. 
 
Głębokość koryta i rzędne dna  
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach nie mniej niż 2 razy 
po każdej stronie. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i  2 cm. 
Szerokość koryta  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 2 razy po każdej stronie. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i  5 cm. 
 
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2.2. 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  

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w 
metrach kwadratowych (m2). 
Jednostką obmiarową zdjętej warstwy humusu i darniny jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca 
zgłasza Inżynierowi/Inspektorowi do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i 
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zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej 
kontroli robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej 
kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Inżynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; koszty 
tych badań ponosi Wykonawca, 
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy;  
koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier/Inspektor ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według 
zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
 
Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za 
niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Cena j. wykonanego koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,  
- załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta i poboczy,  
- zagęszczenie,  
- utrzymanie koryta. 
 
Cena wykonania robót związanych z usunięciem warstwy humusu obejmuje: 
- zdjęcie darniny z odwiezieniem na odkład, 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
- oznakowanie robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B 
(normatywny). 
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe. 
BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN 70/8931 05  Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu, jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed 
budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

  45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

  45212221-1 
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych 

  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

  45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały 
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY.  

Kruszywo na podbudowę 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania 
niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na 
wykresie. 
 
 

 

Sito kwadratowe, mm 
 

 

Przechodzi przez sito, % 

31.5 100 
16 68 ÷ 90 
8 50 ÷ 74 
4 37 ÷ 58 
2 25 ÷ 42 

0.5 13 ÷ 23 
0.075 3 ÷ 10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 
mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną 
powierzchnię 

 
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%] 
L.P

. 
Wyszczególnienie Kruszywa 

łamane 
Badania 

 właściwości Warstwa 
dynamiczna 

wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2 

do 10 
PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1:2000 

3 

 
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 

35 PN-EN 933-4:2001 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1:2000 
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5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II 
wg PN-B-04481:1988 
(PN-88/B-04481) 

od 30 
do 70 

PN-EN 933-8:2001 

6 

 
 
 
 
 

 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie 
więcej niż 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 

35 

30 
PN-B-06714-42:1979 
(PN-79/B-06714/42) 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 
3 

PN-B-06714-18:1977 
(PN-77/B-06714/18) 

8 

 
Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
nie więcej niż 

5 
PN-B-06714-19:1978 
(PN-78/B-06714/19) 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż - PN-EN 1744-1:2000 

10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1 
PN-B-06714-28:1978 
(PN-78/B-06714/28) 

11 

 
Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy 
zagęszczeniu Is ≥ 1,03 

120 załącznik A 

Woda 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą. 

Żwir i mieszanki  

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. 

Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2. 

Lp. Cecha Nie więcej niż, % (m/m) 

  klasa II 
l 2 3 

l Ścieralność w bębnie Los Angeles  

- całkowita  
- wskaźnik jednorodności ścierania 

 

35 
30 

2 Nasiąkliwość 2,5 
3 Mrozoodporność 5 
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 

1) 1,0 
5 Zawartość ziarn nieforemnych 25 
6 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych 10 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych 0,2 
8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż 
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wzorcowa 
9 Wskaźnik piaskowy 2) 65 

1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2) Dotyczy mieszanek 
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym 
wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2. 

 
 
3.  SPRZĘT 

Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez 
Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora. Do wykonania podbudów z kruszyw 
łamanych stabilizowanych należy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę, 
- układarki kruszyw, 
- walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. 
 
4.  TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wyrównać warstwy 
konstrukcyjne podłoża. 
 

5.1.  Podbudowa 

Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie podbudowy 
powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek. 
 
 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i 
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 
materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu wynosiła 5 cm. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej 
warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora poprzedniej. 
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 Zagęszczenie 
 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować 
stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułożonej warstwy 
należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV). 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Badania właściwości kruszywa 
 
 Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach 
pobranych w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne 
kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez 
Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach 
określonych przez Inżyniera/Inspektora 
 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamane stabilizowanego 
mechanicznie 

 

  Częstotliwość Badań 
Lp Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 
1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m2 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

obcych 
2 600 

 
 
7.  OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 
− [m2] wykonania nawierzchni. 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 

− [m2] wykonania podbudowy, 
− [m3] wykonania podbudowy, 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
− sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
− sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 
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− zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne ze ST. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, według ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej 
podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 
- zakup materiałów, 
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiOR, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- uzyskanie wymaganej nośności. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  geometrycznych 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni z kostki dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem 
głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

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 - wierzchnia 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 odbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa – warstwy konstrukcyjne dróg zjazdów i chodników znajdujące się pod warstwą 
nawierzchni mające za zadanie równomierne przenoszenie projektowanych obciążeń na grunt 
rodzimy. Materiał, z jakiego ma być wykonana podbudowa określa projekt techniczny  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ziemnych (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu itp.). 
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1.4.  Zakres robot objętych ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowy nawierzchni z kostki dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed 
budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
2.  MATERIAŁY  

 
Kamienna kostka drogowa do budowy nawierzchni wg PN-EN 1342:2003. Dopuszcza sie do 
wykorzystania wyłącznie kostkę kl 1, . 
Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie kostkę kamienna, na która została wydana przez 
producenta deklaracja zgodności i oznaczona przez producenta znakiem CE. 
 

 
 
 
 
 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-
EN 197-1:2012   i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi 
 
Obrzeża  
 
Wymagania cech fizykomechanicznych 
- klasa betonu – B25 lub B30, 
- nasiąkliwość <5 %, 
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- odporność na działanie mrozu F50. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów. 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 

 
 Gatunek 1 

1 2 3 
 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm 2 

 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) mm. 

niedopuszczalne 
 

  ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

 

            liczba max 2 
            długość, mm, max 20 
            głębokość, mm, max 6 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej 
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Ściek 
- prefabrykat ścieku z elementów betonowych  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatów w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
- na długości ± 10 mm, 
- na wysokości i szerokości ± 3 mm. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym 
i dobrze odwodnionym. 
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3.  SPRZĘT 

 
Układanie betonowej kostki na małych powierzchniach powinno odbywać się ręcznie.  
Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą).Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 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. Urządzenie to, po 
skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 
4.  TRANSPORT 

Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 Rm. 
 Kostkę w paletach należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła ona całą 
powierzchnię środka transportowego. Palety z kostką powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
 Rozładunek palet dokonywać mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego lub sztaplarki.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania.  
 

5.2.  Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wstępnie 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie 
podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). 
Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej. 
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 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
 

5.3.   Układanie nawierzchni z kostek  

 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru 
układania kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5̊ C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0˚C do +5˚C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 5 mm do 
10 mm powyżej korytek odwodnieniowych. 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 



„Projekt wymiany nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową w ZSEE w Szczecinie” 
 

60 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
Spoiny  
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek były równoległe do osi boisk. Po ułożeniu kostek, spoiny 
należy wypełnić:    piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 

5.4.  Ułożenie ścieku z prefabrykatów 

Roboty związane z wbudowaniem elementów ścieku wykonane będą ręcznie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz 
przestrzeganie zaprojektowanych spadków podłużnych ścieku. Wykonany ściek należy obsypać 
gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagęścić 
 

5.5.  Obrzeża 

Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. 
Wysokość obrzeża po ustawieniu powinna być poniżej nawierzchni ciągu komunikacyjnego 1 cm. 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna 
ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione piaskiem. Spoiny przed wypełnieniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Po wykonaniu nawierzchni obrzeża nie pokrywać warstwą trawnika. 

 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na 
przeznaczone do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiać na życzenie Inspektora 
Nadzoru wyniki bieżących badań wyrobów betonowych na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 
m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
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6.2.  Badania w trakcie i po wykonywaniu robót drogowych 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową, i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli 
powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie 
rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
o konstrukcję nawierzchni, 
o równość nawierzchni, 
o profil poprzeczny, 
o równoległość spoin. 
- sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne 
o  jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
o Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać± 3 cm. 
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
o każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
o Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 
0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
Obrzeża 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 1 cm. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
 
W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych 
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr). 
Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- zakup i dostarczenie materiałów (w przypadku parkingu materiał z odzysku) 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14157:2005 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton zwykły. 
PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1:2012 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-EN 1008:2004 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-19707:2003 – Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny. 
BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru warstw z geosyntetyków dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem 
głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8. Wzmocnienie podłoża przy pomocy geosyntetyków 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany. 
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie 
termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 
Geokrata - przestrzenna struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi. 
 

1.4.  Zakres robot objętych ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót dotyczące wykonania i odbioru warstw z geosyntetyków dla zadania: „Wymiana 
nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną 
instalacją wodociągową” 
 
 
2.  MATERIAŁY  

 
Geosyntetyk 
Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej (np. geowłóknina, geokrata). 
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary 
(szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień 
(niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w 
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wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed 
rozwinięciem. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas 
przechowywania nalezy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, 
zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 
słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 
ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 
Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
 
 
3.  SPRZĘT 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez 
podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. (chociaż w większości 
przypadków układanie geosyntetyków może odbywać się ręcznie), 
 
4.  TRANSPORT 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 
przebić lub rozciąć geowłókniny 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania.  
 

5.2.  Wykonanie 

 
Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie planu, określającego poziom układania (rzędne), 
wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób 
łączenia, mocowania tymczasowego itp. 
Geosyntetyki pożądane jest tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. 
Zakłady sąsiednich pasm mogą wynosić 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, 
pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć 
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest 
łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. 
Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można 
ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. noża, piły. 
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Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest 
rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich 
maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co 
najmniej 10 cm. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie geosyntetyku. 
 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
Dodatkowo cena wykonania 1 m2 układania geosyntetyku obejmuje: 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- ułożenie geosyntetyku 
- zasypanie geokraty kruszywem mineralnm 0-32 mm 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na 
budowie składowisk odpadów stałych 
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki 
Klimatyczne 
 PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z ustawieniem krawężników dla zadania: „Wymiana 
nawierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną 
instalacją wodociągową” 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

  45233120-6 6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.1.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 na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 

− betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej, tłuczniowej 

− betonowych wtopionych bez ławy na podsypce piaskowej lub cementowo – piaskowej 

1.3.  Określenia podstawowe 

Kraw ężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z 
krawężnika na grunt. 
 
1.4.  Podstawowe wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 
 
2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
2.2.  Stosowane materiały  

Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie następujących materiałów: 

–  krawężniki betonowe spełniające wymagania PN-EN 1340:2004 [1],  
–  piasek na podsypkę i do zapraw, 
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–  cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2], 
–  woda, 
–  materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  
 
2.3.  Krawężniki betonowe - wymagania techniczne  

2.3.1.  Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać: 
–  długość:  ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10mm, 
–  wysokość i szerokość:  ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 
10mm, 
 
2.3.2.  Właściwości fizyczne i mechaniczne  

Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1] 

Lp. Cechy Wartość 

1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających: 
–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]  
–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] 

 
 
≤1,0 
>1,5 

2 Wytrzymałość na zginanie: 
–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa] 
–  wytrzymałośc minimalna [MPa] 

 
≥6,0 
≥4,8 

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23 

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
przez cały okres 
użytkowania 

 
2.3.3.  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. 
 
2.3.4.  Beton do produkcji krawężników betonowych 

Do produkcji krawężników betonowych należy stosować beton klasy C30/37 według PN-EN 206-
1:2003  
 
2.3.5.  Materiały na podsypkę i do zapraw 

Na podsypkę cmentowo-piaskową i do zaprawy należy stosowac cement powszechnego użytku 
CEM I, klasy nie mniejszej niż „32.5” wg  PN-EN 197-1:2000  
Piasek na podsypką cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 
[4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003  
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004  
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2.3.6.  Materiały na ławy 

Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-1:2003  
Do wykonania ławy żwirowej należy stosować żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [9] 
Do wykonania ławy tłuczniowej należy stosować tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-
11112  
3.  Sprzęt. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-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-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Transport krawężników betonowych 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
należy przewozić na paletach w pozycji poziomej, w dwóch warstwach rozdzielonych drewnianymi 
listwami, spięte taśmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.  
Palety z krawężnikami powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu.  
 
4.3.  Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Cement i piasek powinny być zabezpieczone podczas transportu przed wysypaniem i 
rozpyleniem. 
 
5.  Wykonanie Robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999  
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 betonowych powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . Ławy wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
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wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251  
 
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 danych powinno wynosić: 12 cm lub 5cm w 
przypadku krawężnika wystającego, 4cm w przypadku wjazdów do bram, 2cm w przypadku przejść 
dla pieszych przez jezdnię. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pasa rozdziału 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  
 
5.4.2.  Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 
o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3.  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 OST „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. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń krawężników betonowych należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Wyniki pomiarów powinny spełniać 
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wymagania podane w pkt 2.3.1. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
 
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.  
 
6.3.2.  Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a)  zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową – 
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 
zwiru lub piasku nie mogą wykazywac 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 l00 m wykonanej ławy. 

 
6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a)  dopuszczalna 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, sprawdzaną 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. 
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7.  Obmiar Robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
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 OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 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 OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m (metra) krawężnika betonowego obejmuje: 
–  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
–  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
–  wykonanie koryta pod ławę, 
–  wykonanie szalunku,  
–  wykonanie ławy, 
–  wykonanie podsypki, 
–  ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
–  wypełnienie spoin krawężników zaprawą lub masą zalewową (w zależności od rodzaju ławy), 
–  zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
–  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 
10.  Przepisy związane 

10.1.  Normy 

1.  PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
2.  PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.  
3.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
5.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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6.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

7.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
9.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  geometrycznych 
10. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
11 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed 
budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

  45112720-8 
Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie elementów małej architektury zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robot objętych ST 

W niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej w zakresie znajdują się elementy małej 
architektury: 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera kontraktu. 
  
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
 
- Na placu objętym opracowaniem (P1) zaprojektowano 10 ławek ustawionych po 5 wzdłuż 
istniejących zieleńców. Ławki – żeliwne z siedziskiem drewnianym z oparciem, mocowane do 
podłoża przy pomocy śrub. Długość ławki – 170 cm. Kolorystyka nóg oraz siedziska i oparcia – do 
uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 
- Na placu objętym opracowaniem (P1)  zaprojektowano 6 okrągłych donic betonowych 
(kwietników) obłożonych drewnem. Średnica donicy 60 - 65 cm. Kolorystyka donicy – do 
uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3.2.  
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu. 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do 
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez Inżyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 
materiałów i substancji działających szkodliwie. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi 
dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót drogowych i 
budowlanych. 
 
5.3.  Wykonanie elementów zagospodarowania 

 
Montażu elementów małej architektury należy dokonać zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedzą 
i doświadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konstrukcji za pomocą kotew tulejowych do 
podłoża betonowego. Wiercenie otworów i dokręcanie kotew należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta zastosowanych kotew.  
- Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad i pochwytów. 
- Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania elementów zostaną ujęte w cenie. 
- Wszelkie elementy dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów 
gotowych.  
- Wymiary poszczególnych elementów zgodne z rysunkami rzutów i przekrojów. 
- Sposób wykończenia - do akceptacji Architekta; 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli 
jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym 
zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB 
dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inżyniera kontraktu.  
Kontrola robót obejmuje: 
− sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 
6.3.  Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

− wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
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− wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
− zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
− rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
− połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inżyniera kontraktu. 
 
6.4.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się 
płomieni po posadzkach podłogowych. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości powierzchni w skali 
Mohsa. 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym 
PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  transport 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele  
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo ścierna. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru terenów zielonych dla zadania: „Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym 
szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową” 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze. 

  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych. 

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte 
materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Zakres powyższych robót obejmuje: 
− Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, 
− Założenie trawnika, 
− Pielęgnację trawników. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania 

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

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiał ro ślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia: 

Materiał roślinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiadać wymogom środowiska 
naturalnego. Materiał roślinny należy pozyskać ze szkółki. Wykonawca robót ma obowiązek 
dokładnego zapoznania się ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewów przewidzianych do 
nasadzeń. Wyselekcjonowany do obsadzenia materiał roślinny musi być uzgodniony z 
Kierownikiem Robót. Wiek drzewek do nasadzeń winien wynosić od 4 do 5 lat, forma pienna 
drzewa bez wad i schorzeń przyrodniczych. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą 
PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana 
jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i 
krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, bez uszkodzeń, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 
być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- przewodnik wyraźnie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które 
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). 
 
Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być 
corocznie szkółkowane. Szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin. Materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera 
Projektu. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwica i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
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- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką 

Wymagania dotyczące krzewu: 

− uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 krotnie 
przesadzanych, 

− regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów), 
− wcześniej formowane i bez uszkodzeń 

Ziemia urodzajna (humus) 

w zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona 
na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie - winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i 
granulacji oraz zawartości makro i mikroelementów, powinna być odchwaszczona, należy 
przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu glebowego) do zaprawy dołów oraz 
zakładania trawników. 
 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)  
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót 
ręcznie, jak: 
− łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego. 
 
4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie 
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy 
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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(Dz.U. nr 92, poz. 880). W związku z tym, podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać 
następujących zasad: 
− na terenie robót ziemnych i budowlanych, należy chronić i zabezpieczyć powierzchniową, 

urodzajną warstwę gleby; zwykle ściąga się ok. 10-cio cm warstwę gleby i przechowuje w 
pryzmach na czas prowadzenia robót; 

− należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej 
z podglebiem; 

− nie należy manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew i krzewów; wszelkie roboty w 
pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni; 

− w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy drzewach 
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie; 

− w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 
spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami; 

− należy przywrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone wykopy; 
− wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru 

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych 
− usunięcie kolizyjnych drzew/krzewów możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

administracyjnej w odpowiednim urzędzie; 
− o terminie rozpoczęcia robót wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru należy powiadomi 

odpowiedni urząd (wydający zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów oraz na prowadzenie 
robót). 

 
 

5.2.  Założenie trawnika 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm 
nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana 

− teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany, 
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− w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 
przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 15 
cm, 

 
5.3.  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, 
- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie 
wyrównana, 
- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatym lub 
zagrabić, 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od wiosny do połowy 
września (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inżyniera Projektu), 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- po wysiewie nasiona należy przykryć warstwą substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia 
powinna być wałowana kolczatka i wałem przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 
obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnacja trawników 

Ustala się okres pielęgnacji pozostający w zakresie Wykonawcy – 1 rok po odbiorze 
Do podstawowych zabiegów w pielęgnacji trawników należy koszenie, podlewanie i 
odchwaszczanie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 - 12 cm, 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczym o selektywnym 
działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika, 
- należy przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych, podlewanie trawników. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego: 
- około 100 kg N na 1 ha w ciągu roku, 
około 80 kg P na 1 ha w ciągu roku, 
- około 150 kg K na 1 ha w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów powinny zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku 
braku 
− wschodów.wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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5.4.  Ochrona drzew i krzewów na placu budowy 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 
− zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 
− dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 
− jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 
taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować 
w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 
na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru 
Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót, 

− przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 
− w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast 
położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

− wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
− wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
− należy podwiązać nisko osadzone gałęzie 

 

Zabezpieczenie grup drzew: 

− wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew 
(maks. do 2 m) 

− deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 
rozmieszczonych co około 1,5m) 

− ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew 
 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

− wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub 
grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ 
do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 

6.2.  Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
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− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 
− Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3], 
− Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3], 
− Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2], 
− Rozścielenie ziemi urodzajnej [m3], 
− Rozścielenie ziemi kompostowej [m3], 
− Wykonanie trawników [ha], 
− Pielęgnację trawników [m2]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie 
wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. 
Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa prac związanych z dostawą, sadzeniem i pielęgnacją zieleni obejmuje: 

− Pielęgnację drzew i krzewów, 
− Oczyszczenie terenu pod trawnik, 
− Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu, 
− Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu, 
− Rozścielenie ziemi urodzajnej, 
− Rozścielenie ziemi kompostowej, 
− Wykonanie trawników, 
− Pielęgnację trawników. 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011  Torf rolniczy 
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budow-
lanych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej dla zadania: „Wymiana na-
wierzchni placu przed budynkiem głównym szkoły i drogi dojazdowej wraz z zewnętrzną instalacją 
wodociągową” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wewnętrznych; j.n. 
- instalacja wodociągowa od studni wodomierzowej do budynku głównego szkoły i do budynku 
warsztatów. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-

cyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych cha-
rakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli doty-
czą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
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Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2.  MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE  

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wy-
magania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiedni-
mi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powin-
ny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają 
jakości wody. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przy-
padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą SST wykorzystywać materiały okreslone w do-
kumentacji projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfika-
cji technicznej.  
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Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hur-
towni i magazynów na plac budowy. 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesu-

waniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowo-

dować uszkodzenia mechaniczne. 
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o łado-

waniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 
DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zacho-
wać przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewo-
dów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport 
armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środ-

kami transportu. 
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w 

skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmos-
ferycznymi. 

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodujący-
mi pęknięcia i rozbicie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-
nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspekto-
ra w terminie przewidzianym umową. 

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu bu-
dowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmono-
gram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowla-
nym, Polskimi Normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
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Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 
Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
- lokalizacja przyborów i urządzeń, 
- wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego. 

 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód 
wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wod-
nych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a 
elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 
cm), między wodociągowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  w odstępach 
nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z któ-
rego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż in-
stalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hała-
sów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowa-
dzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty mon-
tażowe.  
Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równole-
głych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  Przewody powinny być prowadzone ze spad-
kiem zapewniającym  możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możli-
wość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnie-
nie, temperatura) danej instalacji. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco 
większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur 
z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miej-
scach nie należy łączyć rur. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o od-
porności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognio-
ochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 

 
Roboty montażowe instalacji wodociągowej obejmują przede wszystkim: 

- montaż  rur, 
- próby szczelności instalacji wodociągowej,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
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- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 
- montaż izolacji na przewodach. 
 

Zasilanie - z istniejącego wodociągu Ø150 w ulicy Emilii Plater przez istniejące przyłącze wodo-
ciągowe zakończone wodomierzem MWN50 zainstalowanym w istniejącej studni wodomierzowej 
na terenie posesji. 
 
Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur i kształtek z PE80 SDR13,6 (PN10) w kolorze nie-
bieskim łączonych mufami elektrooporowymi oraz kształtek i armatury z żeliwa sferoidalnego. 
 
PN B 10725:1997 oraz wymogami wykonywania wodnej próby szczelności rurociągów z PE opra-
cowanej przez producenta rur. 
Po pozytywnej próbie ciśnieniowej rurociąg wody należy przepłukać i wydezynfekować. 
Wodę z rurociągu, po dezynfekcji, należy poddać badaniom bakteriologicznym. 
 
Wodociąg należy układać na głębokości minimum 1,4 m. 
Nad układanym w ziemi rurociągiem, na wys. ok. 40 cm, należy układać taśmę PE ostrzegawczo-
lokalizacyjną koloru niebieskiego z nierdzewną wkładką magnetyczną łączoną na zaciski i z wy-
prowadzeniem końcówek do wodomierzy i do skrzynek zasuwowych. 
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodzie wodociągowym powinny być wyko-
nane zgodnie z PN-B-09700:1986. 
 
Roboty ziemne i montażowe należy przeprowadzać zgodnie z PN-81/B-10725, PN-68/B-06050, 
BN-83/8836-02, BN-72/8932-01 oraz instrukcjami montażu wydanymi przez producenta rur. 
W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia 
równoległego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie; pozostałe mechanicznie. 
 
Wymagane zagęszczenie obsypki i zasypki rur i urządzeń: 
- drogi dojazdowe i parkingi: wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 
- pozostałe tereny: wskaźnik zagęszczenia Is=0,97 
Podsypkę, obsypkę i zasypkę rur oraz ich zagęszczanie należy wykonywać zgodnie z wymogami 
„Instrukcji montażowej" wydanej przez producenta rur. 
Rurociągi - obsypka i zasypka do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury (po zagęszczeniu) - pia-
skiem warstwami 10-15 cm. Powyżej - pospółka. 
Projektowane instalacje należy układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, na pod-
łożu nośnym o min ID=0,4 i w suchym wykopie. 
 
 

5.4.  Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepal-
nym, np. otuliną z pianki polietylenowej. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicz-
nej  

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-

czeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projekto-
wym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgot-

ności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w od-

powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich za-
bezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację 
uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z prze-
prowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający speł-
nienie wymaganych warunków. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budo-
wy. 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czę-
ściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 
[11]), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegó-
łowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz  ka-
nalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu ro-

bót budowlanych zostały zakryte, 
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e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 
h) Świadectwa badań jakości wody. 
i)  

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specy-
fikacji technicznej  

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
- montaż, 
- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 
 
 
Przewody 
 

Cena jednostkowa montażu obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- obsadzenie tulei, 
- ułożenie rur i kształtek, 
- wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, 
- zaślepienie wylotów rur, 

 
9.  DOKUMENY ODNIESIENIA  

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Normy 

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w pro-

jektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe za-

opatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe za-

opatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w insta-

lacjach wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików pod-

prysznicowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wo-

dy pitnej zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wo-

dy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wo-

dy pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wo-

domierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Wymagania 

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wo-
domierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Wymagania instalacyjne 

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wo-
domierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Metody badań 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Ozna-
czenia na rysunkach 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe za-
opatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewo-
dach wodociągowych 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
poli(chlorku winylu) i polietylenu 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w insta-
lacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wyma-

gania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania 

i badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania 
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i badania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłuża-

cze 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielicho-

we z gwintem walcowym. Wymiary 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymaga-

nia i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycz-

nych 
 




