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OST –––– ogólna (wymagania ogólne) specyfikacja techniczna wykonania                          
i odbioru robot budowlanych nr S.00.02. 
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE –––– OGÓLNE 

1.1. Nazwa zadania. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złoczewskiej w Lututowie w drodze powiatowej               
nr 4710E dz. nr 394; 464/1; 464/2; 465. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robot. 

1.2.1. Kanalizacja deszczowa- sieć            L = 361,00 mb 
1.2.2. Przykanaliki do wpustów ulicznych L =  77,30 mb 
 
1.3. Wyszczególnienie oraz opis prac i czynności towarzyszących, które nie są   
wyspecyfikowane w przedmiarze zawarte są w punkcie nr 9. 
 
1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże teren budowy (pasy drogowe) w terminie umownym. Organizacja 
placu budowy jest w całości po stronie Wykonawcy (w zakresie dostępu do wody, energii 
elektrycznej itp.). Wykonawca na dzień rozpoczęcia robot zapozna się z istniejącym 
uzbrojeniem wg map do celów projektowych i w terenie. 
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, które są w zasobach 

geodezyjnych oraz zostały wskazane przez właścicieli działek, przestrzeganie 
obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej                          
i prywatnej. 

Wykonawca powinien również zapewnić bezkolizyjny dojazd swojego sprzętu i materiałów 
oraz zapewnić dostęp do przyległych działek w trakcie realizacji robot. 
 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się                      
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie wód gruntowych, 
zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska                      
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 
 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 
21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  zwanego planem bioz. 
Należy między innymi uwzględnić bezpieczeństwo pracowników w czasie wykonywania 
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wykopów pod instalacje z użyciem koparek, jak i podczas montażu przy użyciu dźwigu czy 
koparki. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
1.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg                        
w Wieruszowie  uzyska zgodę na wykonanie robot w pasie drogowym drogi powiatowej                
nr 4710 E w Lututowie. 
 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca podejmie decyzję w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest  
zobowiązany do utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów 
i elementów budowlanych, utrzymania w czystości dróg szczególnie w okresie wywozu ziemi 
z wykopów jak i wyjazdu innego sprzętu. 
 
1.10. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 

W zakresie Wykonawcy robot. 
 
1.11. Nazwa i kody wg CPV. 

Dział –  450000007; roboty budowlane 
Grupa-  452000009; roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej wodnej 
Klasa -  452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
Kategoria-  452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
                       452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
                                           i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
 
1.12. Określenia podstawowe. 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych składająca się z 
ogólnej specyfikacja (OST) i szczegółowych specyfikacji ( SST) 

OST – ogólna (wymagania ogólne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 
Wyrób budowlany - Materiał - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, 
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
budowlom spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego 
(Dz. U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 
5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) 

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany. 

Europejskiej aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie 
stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 
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Krajowa deklaracja zgodności (deklaracja zgodności) – należy przez to rozumieć 
oświadczenie producenta (i upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest  zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – inspektor - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonywająca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonywanych robot, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Dokumentacja projektowa – służy do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 
z: projektów wykonawczych, projektów budowlanych, informacji bioz i przedmiaru robot. 
Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych                        
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Ujęta w przedmiarze podstawa normowania 
(np. KNR) nie jest obligatoryjna i służy do opisu robot. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnią przyjęty stopień scalania 
robot. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z: 
- projektu budowlanego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robot, 
- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- protokół odbioru końcowego 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia 
wartości robot dodatkowych i technologicznych, nie objętych przedmiarem. 
Geodezyjne czynności w budownictwie polegają na: 

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu głównych osi 
oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających  zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego,  wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Odbiory – badania i kontrola zgodności robot z projektem i specyfikacją.. 

Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 

ostatecznym polegająca na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego i przekazaniu go dla użytkowników sieci przez grupę osób                            
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
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dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i dostarczeniu 
dla inwestora i użytkowników sieci dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest też 
zagospodarowanie i uporządkowaniem terenu przez Wykonawcę. 

Dokumentacja odbiorowa – stanowi zbiór dokumentów w skład, których wchodzą: 
- dokumentacja powykonawcza budowy, 
- zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracjom 

zgodności, które potwierdzają, że materiały te zostały dopuszczone do zastosowania, 
- wyniki badań, prób, których rodzaj i zakres został określony w SST lub przez 

inspektora w trakcie budowy, 
- odbiory dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np. odbiór 

pasa drogowego, odbiór rozwiązań-usunięć kolizji, itp. 
- dziennik budowy, 
- książka obmiarów, 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW  BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane           

o właściwościach  określonych dla; Wyrób budowlany-Materiał (ad 1,13 – w skrócie oznacza 
to, że materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie), a także powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi w  SST. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

- Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. Składowane materiały nie powinny kolidować z ruchem drogowym oraz nie 
powinny utrudniać dostępu do działek. Składowane materiały, elementy powinny być 
dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostępnione 
deklaracje zgodności lub inne dokumenty określające jakość materiałów. 

- Wykonawca uzgodni z inspektorem sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robot, a także 
posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania oględzin materiałów przez 
inspektora. 

 
2.3. Materiały i wyroby budowli (sieci). 
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlanie urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot były dobrej jakości. 
- Materiał może być wbudowany, jeżeli: 

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodności 
(deklaracja zgodności), 

b) uzyskał akceptację inspektora. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy. 
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Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru materiały, elementy budowlane, wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku, jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, 
wykonawca przedłoży konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji. 
W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa i SST przewidują inne materiały, wykonawca 
winien zastosować materiał wyspecyfikowany w SST. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBOT BUDOWLANYCH. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot jak i przyległych obiektów. Sprzęt powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w SST dla konkretnych rodzajów robot. W przypadku 
braku odpowiednich ustaleń w SST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów oraz które nie wpłyną niekorzystnie na stan istniejących dróg   
w rejonie realizacji robot. W przypadku niekorzystnego wpływu wykonawca dokona 
odtworzenia dróg. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przesunięciem                           
(na odpowiednich podkładach uniemożliwiających ich przesuw czy uszkodzenie). Podobnie 
powinny być składowane na budowie. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚĆI WYKONANIA  ROBOT 
BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, za ich zgodność           
z dokumentacją projektową i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wysokości 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 
Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot będą 
pooprawiane przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji wyboru materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robot będą oparte na wymaganiach określonych                     
w umowie, dokumentacji projektowej, SST, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. 
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Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym 
czasie, podgroźbą zatrzymania robot. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracowuje we własnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbędne 
czynniki. 
5.3. Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracowuje we własnym zakresie. 
 
5.4. Projekt technologii i organizacji montażu. 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie a także prowadzenie robot w znacznym zbliżeniu do linii energetycznych lub 
innych obiektów winno być prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji 
montażu sporządzonego przez Wykonawcę. Dla tych robot Wykonawca winien prowadzić 
dziennik montażu. 
 
5.5. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
prowadzonych  robót do stanu pierwotnego, chyba, że w zakresie robot było podniesienie 
stanu zagospodarowania terenu przeznp. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT 
BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot, jakość materiałów i elementów, 
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia możliwość pobierania próbek              
i badania materiałów i robot. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty 
inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jakości. Program powinien określać: 

- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i w SST. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w SST, zostaną one 
ustalone przez inspektora. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy 
inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do 
specjalistycznego laboratorium, inspektor może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badań. 
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6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału                           
w pobieraniu próbek. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi 
krajowymi, albo zastosowane będą inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub  badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora. 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. Na 
zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte 
przez Wykonawcę z własnej woli. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru winny być 
zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r. 
Przedmiar robot powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robot 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub 
wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych SST                        
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis 
działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robot budowlanych w danym 
obiekcie wg. CPV. Dalszy podział przedmiaru robot należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Ogólne zasady obmiaru robot dotyczą umów              
z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot będzie określać faktyczny 
zakres robot wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym 
inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robot. Obmiar wpisuje się do protokołu 
odbioru częściowego lub do książki obmiarów, jeżeli dotyczy to robot dodatkowych                  
czy innych. 
 
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających, częściowy (etapowy), 
końcowy, gwarancyjny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiędzy studzienkami włącznie - dla 
kanalizacji. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym 
procesie ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Gotowość do 
odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora i użytkownika sieci. Wykonawca przedkłada dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów lub informuje, że spełniają kryteria SST, dokładność 
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wykonania robot – Wykonawca przedkłada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych 
zgodnie z projektem robot w zakresie sytuacyjnym jak i wysokościowym. Zakres odbioru 
został określony w punkcie 6. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy jest elementem faktury częściowej i potwierdza odbiory robot zanikających 
łącznie z zasypką górną i główną. Odbiór dotyczy też etapu robot. 
 
8.4. Inne odbiory. 

Mogą wystąpić próby szczelności, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spełniać 
kryteria normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub innych publikacji. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 

Wykonawca dokonuje zgłoszenia o zakończeniu robot Zamawiającemu wraz z dostarczeniem 
kompletu dokumentacji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowej określony został                 
w OST punkt 1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy i dokumentacja odbiorowa). 
 
8.6. Przegląd między gwarancyjny 

- odbiór w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robot związanych                     
z usunięciem ewentualnych, stwierdzonych wad. 
 
8.7. Przegląd gwarancyjny 

- odbiór przed upływem terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robot związanych           
z usunięciem ewentualnych, stwierdzonych wad. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie finansowe robót będzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru 
częściowego i końcowego z zastrzeżeniem, że na odbiór końcowy pozostawia się 10 % 
wartości robót. 
Cena ofertowa winna uwzględniać całość robot i czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz jego przekazania do eksploatacji użytkownikom sieci. Oprócz 
elementów robót uwzględnionych w przedmiarze robót należy między innymi uwzględnić 
poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które będą ujęte w cenie jednostkowej za            
1 mb sieci: 

- pompowanie wody z wykopów, podłączenia i przełączenia istniejących drenaży, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, 
- prace geodezyjne, 
- organizację placu budowy, 
- przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych, 
- próby, badania, 
- organizację ruchu drogowego wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego, 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie protokołów odbioru                     
z wyliczeniem wartości robot. 
 
10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA 
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10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 
wydawca PKTSGGiK – Warszawa 1994 
10.2. Katalog techniczny firmy Pipelife (www.pipelife.pl) 

10.3. Polska Norma – PN-EN 1610 (2002r) – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10.4. Polska Norma – PN-B- 10729 (1999r) – Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne 
10.5. Katalogi Nakładów Rzeczowych 

10.6. Polska Norma – PN-En 1610 (2002) – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
 
SST –––– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
 
Kanalizacja deszczowa nr S.02.01. 

1.10. Nazwa zadania. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złoczewskiej w Lututowie w drodze powiatowej               
nr 4710E dz. nr 394; 464/1; 464/2; 465. 
 
1.11. Przedmiot i zakres robót. 

1.2.1. Kanalizacja deszczowa- sieć              L = 361,00 mb 
1.2.2. Przykanaliki do wpustów ulicznych   L =  77,30 mb 
 
1.12. Wyszczególnienie i opis prac i czynności towarzyszących, które nie są 
wyspecyfikowane w przedmiarze, zawarte są w punkcie nr 9 OST. 
 
1.13. Informacja o terenie. 

Według: punktu 1.4. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
 
1.14. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Według: punktu 1.5. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne) 
 
1.15. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Według: punktu 1.6. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
 
1.16. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Według: punktu 1.7. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
 
1.17. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 

Według: punktu 1.8. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
 
1.18. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Według: punktu 1.8. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
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1.28. Ogrodzenie placu budowy. 

Według: punktu 1.10. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
 
1.29. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 

Według: punktu 1.11. OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne). 
 
1.30. Nazwa i kody wg CPV. 

Dział –  450000007;   roboty budowlane 
Grupa-  452000009;   roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej wodnej 
Klasa -  452300008;   roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
Kategoria-  452310005;   roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
                      452313008;    roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                            
                                              i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
 
1.Określenia podstawowe. 

Zgodne z ogólną specyfikacją OST nr S.00.02. – ogólna (wymagania ogólne) punkt 1.13. 
oraz: 

Średnica rur (kształtek) –oznaczona jest przez średnicę zewnętrzną D [DN/OD} dla rur                
z tworzyw, w materiałach producentów mogą wystąpić też oznaczenia; dn, dn, de, (dla rur 
betonowych DN oznacza wewnętrzną średnicę). 

SN – sztywność pierścieniowa wyrażona w [kPa], która charakteryzuje zdolność 
przejmowania obciążeń od gruntu i ruchu kołowego (wytrzymałość dla rur tzw. elastycznych) 

en – oznacza grubość rury elastycznej. 
Sieć - przewody kanalizacyjne wraz ze studzienkami rewizyjnymi i innym uzbrojeniem, 
zlokalizowane w pasie drogowym. 

Odejście – odcinek przyłącza, od sieci w kierunku odbiorcy, zlokalizowany w pasie 
drogowym. 

Studzienka rewizyjna – studzienka włazowa o przekroju kołowym, prefabrykowana                       
(z betonu) przeznaczona do eksploatacji. 

Kaskada – zewnętrzne włączenie przewodu do studni rewizyjnej, które jest powyżej 0,5 m             
od wylotu, wykonane poprzez dodatkowy pionowy odcinek (rura spadowa). 
Materiały gruntowe są to: 

- grunty rodzime 
- materiały dostarczane z zewnątrz jak piasek, pospółka, piasek gliniasty. 

Podłoże – podsypka i podsypka górna (tzw. podbicie) z piasku, pospółki. 

Obsypka – zasypanie pobocza rury z piasku, pospółki. 
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospółki 
Zasypka główna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym 
lub piaskiem, pospółką. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania 
robot , a także do odbioru finansowego - jest to odcinek pomiędzy studzienkami włącznie. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 2. 
 
2.1. Podłoże, obsypka i zasypka. 

Piasek lub pospółka nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Materiał winien być 
zagęszczalny, mniej wskazane są piaski średnie o przewadze jednej frakcji, które mają 
większą wodoprzepuszczalność, a mniejszą zagęszczalność. Ogólnie są to materiały II i III 
kategorii wg punktu 10.2 OST. 
 
2.2. Rury i kształtki kanalizacji sanitarnej 

       2.2.1. Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej z PVC. 

       Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu) 
gładkie: SN=8 (klasa T), rury lite, uszczelki wargowe, dla średnic D 200-500 

- lite; oznacza to, Ŝe nie posiadają spienionego rdzenia, 
- sztywność obwodowa SN = 8 [kPa] (34 SDR), rury tej klasy oznaczone są litrami T, 

S, zależnie od producenta, 
2.3. Studzienki rewizyjne (o średnicy wewnętrznej 1,2 m i 1,5 m). 

Studzienki prefabrykowane betonowe. 
Prefabrykaty - elementy z betonu wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego ( nw poniżej 
4%) i mrozoodpornego (F-150) i klasie betonu nie niższej niż B-45. 
Elementy powinny posiadać wbudowane stopnie włazowe (minimum żeliwne). 
Dno (dennica) winno posiadać przejścia szczelne (na rurociągach i odejściach) oraz kinetę             
z betonu szczelnego wykonaną przez producenta kan. sanitarnej. Wysokość kinety winna 
wynosić min 0,8 średnicy rurociągu (DN), a nachylenie spocznika winno wynosić 5 %. 
Zaleca się wykonanie kinety łącznie z dnem metodą odwróconego formowania. 
Studzienki o głębokości powyżej 2 m mogą posiadać zwężkę redukcyjną, a poniżej 2m 
zamiast zwężki żelbetową płytę pokrywową. Wymaga się, aby krąg betonowy bezpośrednio 
pod zwężką lub płytą miał wysokość 0.25 m celem ułatwienia regulacji. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania              
i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 pkt 3. 
Do robot ziemnych należy stosować koparki podsiębierne. Do montażu studzienek należy 
stosować sprzęt o odpowiednim udźwigu. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Warunki ogólne stosowania środków transportu ujęto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 pkt 4. 
Materiały z wyjątkiem materiałów gruntowych powinny być dostarczane samochodami 
skrzyniowymi. 
Rury z tworzywa winny być dostarczone w fabrycznym opakowaniu (pakietach). 
Rury (tworzywowe) są materiałem kruchym i ta niekorzystna cecha pogłębia się w niskich 
temperaturach. Rury  te powinny być składowane tak, aby nie występowały ugięcia, przy 
przenoszeniu dźwigiem nie należy stosować lin stalowych. 
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Prefabrykaty studzienek winny być transportowane w pozycji wbudowania i przy użyciu 
systemowych zawiesi (w zależności od producenta może być inny system haków-mocowań). 
Nie należy transportować prefabrykatów i rur betonowych przed osiągnięciem ich 
wytrzymałości normowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚĆI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wymagania dotyczące właściwości wykonania robot budowlanych ujęto w ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 5. 
W trakcie robót poza niniejszą specyfikacją należy korzystać z instrukcji (zaleceń) 
producentów. 
 
5.1.Roboty ziemne. 

Grunt rodzimy stanowi glina bardzo spoista, grunt ten odpowiada kat. III (wg KNR) ad. 
(dokumentacja) pkt. 10.5. OST. 
Wykop mechaniczny koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,6 m3. 
Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych w ulicach metodą tradycyjną, należy 
przewidzieć następującą szerokość pasa terenu : 

2,0 m       – dla średnic przewodu 100-200, 

2,1-2,2 m – dla średnic przewodu 300-400, 

2,3-2,9 m – dla średnic przewodu 500-700. 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu (odpływu). 
Podsypkę dolną należy wykonywać w trakcie wykopu, jeżeli natomiast podsypka będzie 
wykonana w poźniejszym terminie, to naruszony grunt rodzimy ( i ewentualnie nawodniony) 
powinien być wybrany ręcznie. 
Grunt rodzimy stanowi wystarczające podłoże naturalne (w klasyfikacji nośności jest to 
kategoria III ad. pkt 10.2.) 
Na gruncie rodzimym należy wykonać z piasku lub pospółki; 

- niezagęszczoną podsypkę dolną (materiał ad. pkt 2.1.) grubości 10 cm. W przypadku 
przegłębienia wykopu, przegłębienie winno być wypełnione zagęszczonym 
materiałem podsypki. 

- po ułożeniu rur należy wykonać podsypkę górną (tzw. podbicie- ubijakami 
drewnianymi) oraz obsypkę (warstwami grubości 10 cm) do grubości odpowiadającej 

średnicy rury – DN, zagęszczoną ręcznie poprzez 3 -krotne udeptywanie lub ubijanie 
celem osiągnięcia stopnia zagęszczenia 90 % wg zmodyfikowanej metody Proctora 
(ZMP), zagęszczanie należy wykonać ostrożnie, aby nie podnieść rury, 

- zasypkę górną grubości 20 cm zagęszczoną też do 90 % ZMP z tym, że zasypka 
bezpośrednio nad rurą winna być zagęszczona ręcznie jw. natomiast pobocza mogą 
być też zagęszczone mechanicznie sprzętem (lekkim) o masie do 100 kg. 

Zasypkę główną należy wykonać gruntem rodzimym poprzez: 
- wykonanie ręcznej nadsypki grubości 20 cm nad powyższą zasypką górną, 
- wykonanie zasypki koparką z dogęszczeniem gruntu wykonanym poprzez docisk 

łyżką koparki. 
 
5.2.Roboty montażowe. 

Warunki normowe. 
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Spadki dla sieci: 
DN 200 minimalny wynosi 0,5 % , a maksymalny 45 % , 
DN 250 minimalny wynosi 0,4 % , a max. 32,9 %, 
DN 315 minimalny wynosi 0,33 %, a max. 26 %, 
DN 400 minimalny wynosi 0,25 %, a max. 17 %, 
DN 500 minimalny wynosi 0,17 %, a max.13,3 %. 
Dopuszczalne odchyłki na rurociągu długości 50 m wynoszą; 0,7 cm dla spadku i 3 cm dla 
osiowości. 
 
5.2.1. Układanie i montaż rurociągów kanalizacji deszczowej . 
Rurociąg po wytyczeniu powinien być montowany (przy użyciu niwelatora względnie 
poziomicy laserowej dla zachowania spadków) w temperaturze powyżej 00C, przy niskich 
temperaturach należy pozostawić luz w kielichu (nie dopychać do oporu). 
Przewód na całej długości powinien ściśle przylegać do podłoża w co najmniej 1/4 obwodu. 
W miejscach kielichów podsypka przed wsunięciem następnej rury powinna być wybrana.             
W przypadku przerw należy zaślepiać rurociąg, szczególnie jest to ważne w niekorzystnych 
warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). 
Łączenie rur kielichowych; należy posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem 
ułatwiającym poślizg i wciska się bosy koniec do oznaczenia, a jeżeli brak oznaczenia,                       
to wciska się do końca, a następnie cofa 1 cm. 
W przypadku cięcia rur - przed połączeniem bosy koniec należy sfazować do kąta 150                 
w połowie grubości rury (dot. rur z PVC). 
 
5.2.2. Montaż studzienek. 
W punkcie 2.3. wyspecyfikowane są studzienki. Średnice studzienek są określone                        
w przedmiarze. 
Wykonawca po określeniu rzędnych istniejących terenu powinien, dla każdej studzienki 
wykonać zestawienie elementów z uwzględnieniem przejść szczelnych, wysokości studzienki, 
kręgów 0,25 m (regulacyjnych), zwężek, płyt, pierścieni dystansowych w celu dokonania 
prawidłowego zamówienia u producenta. 
Montaż należy rozpocząć od wykonania podsypki 10 cm z piasku lub pospółki. Następnie 
należy posadowić dno, kręgi, zwężkę (płytę) oraz żelbetową płytę pokrywową. Połączenia 
prefabrykatów od wewnątrz i zewnątrz należy zaspoinować zaprawą cementową. Studzienka 
winna być zmontowana pionowo. Należy wykonywać izolację zewnętrzną. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne zasady kontroli, badań i odbioru robot budowlanych podano i ujęto w ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 , punkt 6. 
Materiały zostaną skontrolowane przed wbudowaniem poprzez oględziny i sprawdzenie 
oznaczeń. 
 
6.1. Roboty ziemne. 

Należy dokonać wizualnej oceny z uwzględnieniem nachylenia skarp oraz sprawdzić czy 
podłoże, obsypka i zasypka wykonane są zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5.1. 
 
6.2. Roboty montażowe. 
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Po wykonaniu obsypki inspektor sprawdzi wizualnie ułożenie przewodu (odcinek pomiędzy 
studniami) poprzez sprawdzenie tzw. światła, oraz sprawdzi czy obsypka była zagęszczana 
poprzez przejście. Wykonawca jest obowiązany zapewnić dokonane pomiaru 
wysokościowego jaki i sytuacyjnego, których wyniki winny być wpisane w dzienniku 
budowy przez geodetę. 
Na wniosek inspektora dla wskazanego odcinka (odcinków) należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową z użyciem wody, tzw. metoda W dla parametrów: 

- zwierciadło wody w górnej studzience min 1,5 m powyżej sklepienia rury, 
- czas nasączenia 2 h 
- czas próby 30 minut 

Próba jest z wynikiem pozytywnym jeżeli ubytek wody nie przekracza 0,2 l/m2 (powierzchni 
zwilżonej). 
Na tym etapie Wykonawca przedkłada deklaracje zgodności dla materiałów lub oświadcza, że 
spełniają warunki ST. Inspektor porównuje czy występują dopuszczalne odstępstwa wg 
punktu 5.2. 
Jest to odbiór robot zanikających. 
Wykonawca przed zgłoszeniem zakończenia robot (przed odbiorem końcowym) dokonuje 
czyszczenia sieci. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot ujęto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych (OST)nrS.00.02punkt 7. 
 
8. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady odbioru robot budowlanych podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania             
i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 8. 
Zakres odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu został określony w punkcie 6. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia robot budowlanych podano w ujęto w ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 9. 
 
10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA. 

Dokumentację odniesienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 10. 
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D - M - 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                       
i odbioru robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni i chodników przy realizacji zadania pn. Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4710 E ul. Złoczewska w Lututowie  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych następującymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

- D. 01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, 
- D.04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego, 

 - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna i wiążąca,        
                - D.08.02.02 Chodnik z kostki betonowej brukowej oraz płytek chodnikowych  

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

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

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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

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

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

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

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. 

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

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

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                             
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. 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 Zamawiającego 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 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. 
  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

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

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 



18 
 

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. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                           
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                        
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

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

6.4. Badania i pomiary 

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

6.5. Raporty z badań 

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

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
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 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

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

(3) Dokumenty laboratoryjne 

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

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

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

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
  

8.3. Odbiór częściowy 

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

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości                    
i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                               
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U.99.43.430). 
 
 

D. 01.02.04. 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                           
z rozbiórką elementów dróg w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej  w drodze powiatowej nr 4710 E                              
ul. Złoczewska w Lututowie. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót rozbiórkowych: 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
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- rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15cm, 
- rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm z podsypką cementowo piaskową, 
- rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 35x35x5cm, 
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, 
- frezowanie nawierzchni, 
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na składowisko Wykonawcy wraz             
z kosztami transportu i wysypiska. 
Uwaga: Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na wysypisko przy zachowaniu 
przepisów odnośnie ochrony środowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi Wykonawca Robót. 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00."Wymagania 
ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST                         
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: kostka betonowa brukowa oraz płytki chodnikowe podlegają ponownemu 
wbudowaniu w ilości 80%. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki, koparko ładowarki. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 
Kontraktu dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
Powyższy sprzęt powinien zapewniać bezpieczne dla inny użytkowników dróg odtransportowanie materiałów z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie wywrotek z wysokimi burtami. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych              
w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera Kontraktu. 
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Kolejne etapy 
wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 
5.2.3. Rozbiórka warstwy nawierzchni za pomocą zrywarki lub innym sprzętem. 
Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.1. lub w sposób zalecony przez 
Inżyniera.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.02.03.01. 
5.3. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 
Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go i złoży na składowisku 
zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z właściwymi władzami i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ochrony środowiska. 
Materiał z rozbiórki chodnika z kostki betonowej brukowej 8 cm oraz chodników z płyt betonowych 35x35x5 podlega                        
w 80% powtórnemu wbudowaniu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 



24 
 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie 
kompletności wykonywanych robót, wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru są: 
- metry kwadratowe (m2) – frezowanie nawierzchni grub. 10 cm, 
- metry kwadratowe (m2) - rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15cm, 
- rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm z podsypką piaskową, 
- metry kwadratowe (m2) - rozbiórka nawierzchni chodników płyta chodnikowa 35x35x5cm, 
- metry (m) – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, 
- metry sześcienne (m3) – wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na 
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu, wysypiska i utylizacji. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier Kontraktu na budowie na zasadach określonych w ST 
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych 
w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
Dla wszystkich rozbiórek: 
- wyznaczenie Robót w terenie, 
- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera do wykorzystania - oczyszczenie, ponowne wbudowanie, 
- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy – załadunek, odwóz i składowanie na składowisko 
Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- wykonanie wszystkich koniecznych rozbiórek bez względu na ilości przedmiarowe, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- koszty wysypiska i utylizacji, 
- zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 1 poz.1206). 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić 
uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz.1735). 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 
może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania 
na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686). 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085). 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). 
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
 
 

D - 04.04.04 
PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej nr 4710 E ul. Złoczewska w Lututowie 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi  w dokumentacji projektowej, 
jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z 
tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  ST-D 
-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D -00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

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

2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-
S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 

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

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
2.4. Woda 
 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub 
wykonane ulepszenie podłoża. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych. 
5.3. Wbudowywanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 
cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
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obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 

co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.2. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-

04 [11].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5 %. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 

1 cm, -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.6. Grubość podbudowy 

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

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm  

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

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie kruszywa, 

− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
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  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

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

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

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

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

 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 

 

 

 

 
D-05.03.05 

NAWIERZCHNIE Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania pn Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4710 E ul. Złoczewska w Lututowie.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonywaniem: 

 - warstwy wyrównawczej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, 

              - warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 

wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych 

oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub 

do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do 

warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.9. Piasek otoczony asfaltem (PoA) - mieszanka piasku lub kilku piasków i wypełniacza mineralnego, otoczona 

odpowiednią ilością asfaltu, ułożona i zagęszczona mechanicznie jako warstwa podbudowy. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.11. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS  beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB  polimeroasfalt, 

D  górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d  dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C  kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD  właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 

nie określać), 

TBR  do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI  (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP  miejsce obsługi podróżnych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. Należy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 [27].  
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Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [31] 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 

 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 

Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 

podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje 

asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 

punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [6] 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i ciężkich , 

− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 

− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

−  frezarki do nawierzchni bitumicznej 

- samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu 

i podczas oczekiwania na rozładunek. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania.  

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 

z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC11S. 

 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 
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Właściwość 

Warunki 

zagęszczania 

wg PN-EN  

13108-20 [48] 

 

Metoda i warunki 

badania 

 

AC11S 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmin89 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VMAmin16 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR90 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 

podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny 

być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego 

w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 . 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 

temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 

więcej niż 180 oC 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 

kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Połączenie międzywarstwowe 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem.  Skropienie lepiszczem warstwy wiążącej asfaltowej, przed ułożeniem 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 0,8 ÷ 1,2 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki;  

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie przy użyciu skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się 

skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych  oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 

wyłączyć  z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 

asfaltowej w celu odparowania wody.  

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 0oC i +5OC w trakcie robót. Temperatura otoczenia 

może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 

wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 

grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 

dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 

brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy . 
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 Właściwości warstwy AC [65] 

 

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana grubość 

warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 

techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

 Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 

budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 

ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być 

jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 

odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65]. 

 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek 

pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 

określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w 

tablicy 15. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 

podstawę cały odcinek budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 

pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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                    Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub 

 droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 

1000 m2 lub 

  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

  mały odcinek budowy lub 

  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 

 

 

≤ 10 

 

 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z 

wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 

obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie 

może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej 

właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy, nie może wykroczyć poza 

wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych. 

 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-

metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 

rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie 

mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni 

drogi nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 

wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 

prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 

określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni 

nie powinna być większa niż 9mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów 

nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 

wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją przedstawiono w załączonym przedmiarze.  

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

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− uzupełnienie ubytków w nawierzchni, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
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− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WT-1 MNzw-2009  Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń. 

2. WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych.  

3. WT-3 MNzw-2009 Wymagania techniczne.  Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

4. WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane. 

5. WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

 

 

 

D - 08.02.02 
CHODNIK   Z   BRUKOWEJ 

KOSTKI   BETONOWEJ, PŁYTEK BETONOWYCH  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej, płytek betonowych w ramach budowy sieci kanalizacji 

deszczowej w drodze powiatowej nr 4710 E ul. Złoczewska w Lututowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni                 

z płytek betonowych 35x35 cm, kostek brukowych betonowych, grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 10cm, jako 

nawierzchni chodnika 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych. 

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

podbudowy lub na podłożu gruntowym 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami                    

i  z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Przewiduje się ponowne wbudowanie 80% kostki betonowej brukowej oraz 80% płytek chodnikowych pochodzących                
z rozbiórki. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM- 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

2.2. Wymagania 
Betonowa kostka brukowa: 
2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie ważnych 

dokumentów dopuszczających wyrób do robót budowlanych. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 80mm, koloru szarego 

2.2.4. Odporność na warunki atmosferyczne 
Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 - wartość średnia ≤1, przy czym żaden 

pojedynczy wynik nie > 1,5. 

2.2.5. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa. 

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego 

mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

2.2.6. Odporność na ścieranie 
Wymaganie odporności na ścieranie - klasa 1 - wymagań się nie określa. 

2.3. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 
2.3.1. Rodzaje 
Należy zastosować następujące rodzaje płyt chodnikowych betonowych: 

A - płyta normalna kwadratowa, 
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B - płyta połówkowa, 

C – płyta infuła, 

D – płyta narożnikowa ścięta, 

E – płyta narożnikowa kwadratowa. 

2.3.2. Odmiany 
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 

płyta jednowarstwowa – 1 

płyta dwuwarstwowa – 2 

2.3.3. Gatunki 
Należy zastosować płyty chodnikowe 35x35x5cm gatunku I. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. 

2.4. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt i wymiary płyt chodnikowych betonowych. 

Płytka betonowa 35x35 cm 

– a = 35cm 

– b = 17,5cm 

– h = 5cm 

2.5. Składowanie kostek betonowych i płytek betonowych 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym                    

i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem 

przekładkami drewnianymi. 

2.6. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę pod nawierzchnię: 

Z piasku naturalnego spełniającego wymagania co najmniej dla gatunku 3 wg PN-B-11113:1996. 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni 

Piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku co najmniej 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. 

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

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej i płytek betonowych 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

c) Układanie płytek betonowych 35x35 cm i 50x50 cm odbywa się ręcznie. 

Do przycinania kostek oraz płytek betonowych można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki                           

z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogne” pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe oraz płytki betonowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. 

Kostki i płytki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem                     

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem i rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych i płytek betonowych 35x35 cm stanowi podłoże 

gruntowe. 

5.3. Podsypka 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona                               

i wyprofilowana. 
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała 

się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Nie dopuszcza się układania podsypki o 

większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej. 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż  

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze 

względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar. 

Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi 

krawężnika 1cm 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, 

regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-

piaskową. 

Płyty na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek betonowych i/lub płytek 

betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań odporności 

wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4) i wytrzymałości na rozciąganie (pkt.2.2.5) dla dostarczonej partii kostek 

betonowych i/lub płytek betonowych. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w n/n SST i wyniki 

badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 

SST i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową, oraz pkt. 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych i/lub płytek betonowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.4 i 5.5 

niniejszej SST: 

- pomiar szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -0cm, +1cm. 

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

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

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych oraz płytek betonowych, wymienionych 

w pkt.6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robot. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż co 25 m i we 

wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla: 
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-wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości 8cm– metr kwadratowy (m2) 

- wykonania nawierzchni z płytek betonowych (35x35 cm)grubości 5cm– metr kwadratowy (m2) 

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

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie                            

z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypki, 

Zasady ich odbioru są określone w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy 

nawierzchni z kostek brukowych betonowych i/lub z płytek betonowych 35x35 cm 

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

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów, 

- wykonanie koryta, wraz z odwozem i utylizacja, zagospodarowaniem gruntu z wykopu, 

- przygotowanie podłoża,  

- wykonanie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,  

- ułożenie i zagęszczenie (ubicie) kostek, 

- ułożenie i zagęszczenie (ubicie) płytek, 

- wypełnienie spoin, 

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

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją Projektową                   

i SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1339: 2005 Betonowe płyty brukowe 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek i żwir 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cement powszechnego użytku 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


