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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy chodnika ul. Żabikowska - Jagiellońska w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
D-00.00.00 Wymagania ogólne  
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg  
D-03.04.01 Regulacja urządzeń podziemnych  
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (koryto pod konstrukcję nawierzchni)  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
D-08.01.01 Krawężniki betonowe  
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

Niezależnie od postanowień zawartych w Danych Kontraktowych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim.  
1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

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

1.4.3. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.4.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
1.4.5.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.6.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

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

nawierzchni.  
1.4.8.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

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

1.4.10.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

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

1.4.12. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

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

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

1.4.14.a Dziennik robót – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót - wydawany w przypadku nie nałożenia przez 
właściwy organ obowiązku prowadzenia dziennika budowy.  

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

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

1.4.17.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.  

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

1.4.19.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

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

1.4.21.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.22.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.23.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.24.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

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

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

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, dziennik budowy/robót oraz i jeden komplet ST. 

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

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

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

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

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.  
Dane określone w w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
a) Roboty remontowe („pod ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 
ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe znaki drogowe mówiące o zmianie organizacji ruchu. Po stronie Zamawiającego jest tylko 
projekt tymczasowej organizacji ruchu, którą przekaże w formie papierowej Wykonawcy po 
wytypowaniu jego oferty. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Uwaga: Odpady nie nadaj ące si ę do odzyskania powinny zosta ć wywiezione na wła ściwe 
wysypiska. Zamawiaj ący wska że wykonawcy miejsce utylizacji materiałów z rozbiór ki.  
1.5.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
oraz naprawi te uszkodzenia na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-00.00.00 

str. 6 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością.  

Zamawiający  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  
1.5.7. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  
1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

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

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

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

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru i 
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Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
 
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 ST  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego 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.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST,  projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, ST, a także w normach i 
wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru i Zamawiający 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 Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość i ilość robót. Ilość robót będzie zawsze potwierdzona wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów nie wydanych 
przez Zamawiającego. 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 Zamawiający 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 ST oraz 
wytycznymi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
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.  
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.5. Raporty z bada ń  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiaj ącego  

Inspektor Nadzoru i Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Inspektor Nadzoru i Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru lub Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót  ST oraz wytycznymi. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez ST, 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 Zamawiającemu.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy/dziennik robót  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy w tym między innymi 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
(2) 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 Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
(4) 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 Inspektora Nadzoru 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 zeST, wytycznymi przez 
Inspektora Nadzoru, ustaleniami z Zamawiającym, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do dziennika budowy.  
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m2jako długość pomnożona przez szerokość oraz osobno podana wysokość 
poszczególnej warstwy. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST oraz Zamawiającego. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wa żenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
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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. Wszystkie obmiary wykonane przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Wykonawca ma dopilnować wyżej wymienionych  odbiorów jeżeli one będą miały miejsce. Skuteczny 
odbiór uważa się za zakończony wpisem do dziennika budowy potwierdzony podpisem  przez 
Inspektora Nadzoru.  
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór ostateczny robót  
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 Zamawiającego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST oraz ustaleniami pisemnymi. 
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  ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą,  
2. inwentaryzację geodezyjna powykonawczą wszystkich robót, opracowana na aktualnej mapie 
powykonawczej, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości Robót wykonanych w ramach umowy,  
3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),  
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4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń.  
5. Receptury i ustalenia technologiczne.  
6. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych.  
7. Protokoły pomiarowe i i świadectwa kontroli jakości.  
8. Rysunki i opisy uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru – 
operaty geodezyjne i książki obmiarów.  
9. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu, a także, 
w razie korzystania z ulic, sąsiedniej działki lub lokalu.  
10. Kopię Dziennika Budowy, oświadczenie Kierownika Budowy.  
11. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST.  
12. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i 
urządzeń zgodnie z ST.  
13. Opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
14. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  
15. Zaświadczenia i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa 
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami.  
16. Kartę gwarancyjną obiektów i urządzeń.  
17. Sprawozdania techniczne zawierające:  
- Lokalizację i zakres wykonywanych robót z podaniem ilości,  
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- Datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót,  
- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakości, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
aprobaty, sprawozdanie techniczne wykonawcy opinię techniczną Laboratorium Drogowego, 
geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego, ocenę 
techniczną realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 
oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.  
18. i inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych obmiarowo 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 ST . 
Ceny obmiarowe 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  
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje :  
- opracowanie organizacji ruchu na czas trwania budowy po stronie Zamawiającego oraz jego 
aktualizację stosownie do postępu robót,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty za zajęcia terenu  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , chodników, krawężników,  oznakowań i drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych  
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, prz ejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca.  
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1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach w ramach przebudowy chodnika 
ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad obejmujących rozbiórkę: 
- podbudowy z kruszywa łamanego, 
- nawierzchni z brukowca, 
- nawierzchni z betonu cementowego, 
- nawierzchni z kostki betonowej, 
- nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, 
- obrzeży chodnikowych,  
- krawężników betonowych,  
Uwaga:  
Materiały i gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego Wykonawcy na swój koszt 
odtransportuje w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na terenie Żar przy zachowaniu ustaleń 
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001 r. „O odpadach”.  
Materiały granitowe, betonowe (nadające się do ponownego wbudowania) i bitumiczne stanowią 
własność Zamawiającego i zostaną odtransportowane w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
terenie m. Żary. 
Materiały kamienne oraz inne materiały przewidziane do ponownego wbudowania należy rozbierać 
ręcznie. 
1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- palniki acetylenowe, 
- piły mechaniczne. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, ST lub wskazanych przez Zamawiającego. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Zamawiającego.  
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego materiały, które zgodnie z ST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów dróg, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania 
wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 
terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi ze ST oraz wytycznymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania.  
 
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 robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  
- dla rozbiórki warstw konstrukcji nawierzchni – m2 (metr kwadratowy),  
- dla rozbiórki krawężników, obrzeży i ogrodzeń– m (metr). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

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

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw konstrukcji nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży: 
- odkopanie krawężników lub obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki znaków drogowych i słupków Zamawiający nie przewiduje. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1.  

 
BN-77/8931-12  

 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące regulacji 
wysokościowej urządzeń podziemnych, które zostaną wykonane w ramach przebudowy chodnika 
ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres robót obj ętych ST  

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
– regulacją pionową studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowych (przy 
komorach), 
– regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych, 
– regulacji pionowej studni teletechnicznych. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Wodoci ąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
1.4.2. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, 
1.4.3. Rura ochronna - rura służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na 
bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody, 
1.4.4 Studnia kablowa telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi 
kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
1.4.5. Kanały  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Regulacja włazów studzienek i zaworów  
Materiały:  
- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35, dystansowe kręgi betonowe, cegła klinkierowa, piasek 
do nawierzchni drogowych, 
- deski iglaste obrzynane, 
- gwoździe budowlane, 
- woda, 
- beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych, zaworów i studzienek teletechnicznych). 
2.3. Kruszywo na podsypk ę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112.  
2.4. Beton  

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
2.5. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.6 Składowanie materiałów 
2.6.1. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
2.6.2. Wpusty żeliwne  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.6.3. Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały niezbędne do wykonania regulacji zaworów mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
4.2. Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
4.4. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
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. Regulacja urz ądzeń podziemnych (studni i zaworów)  

Poziom włazu studni bądź zaworu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 
8 cm ponad poziomem terenu.  

Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek rewizyjnych i wpustowych 
obejmuje:  
1) demontaż włazów żeliwnych lub betonowych, 
2) ustalenie rzędnej wysokościowej włazów/krat studzienki, 
3) wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu 
betonowego, 
5) montaż włazów studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni,  
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek telekomunikacyjnych obejmuje: 
1) demontaż włazów studzienek telekomunikacyjnych, 
2) ustalenie rzędnej wysokościowej włazów studzienki, 
3) wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu 
betonowego, 
4) ewentualne obniżenie ram studni lub ewentualne skucie górnej części (w przypadku obniżania 
rzędnej pokrywy studni), 
5). wymiana uszkodzonych pokryw studni po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, 
6). montaż włazów studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni. 
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje: 
1) demontaż pokrywy zaworu, 
2) ustalenie rzędnej wysokościowej zaworu, 
3) przygotowanie podłoża pod zawory, 
4) wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu 
betonowego, 
5) montaż pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni. 
5.5.3 Roboty ziemne  
5.5.3.1. Głęboko ść wykopów  

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18]. 
5.5.3.2. Szeroko ść wykopów  

Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18]. 
5.5.3.3. Przygotowanie wykopów  

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 
normy BN-73/8984-05 [18]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę.  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia zaworów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
6.2.3.2. Regulacja urz ądzeń podziemnych (studzienek i zaworów)  

Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych zaworów i studzienek oraz jakość 
wykonanych elementów dystansowych (wylewek, podmurówek bądź kręgów betonowych). 
 
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: 
- szt. - regulacja zaworów, hydrantów i studni teletechnicznych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
8.2.2 Regulacja urz ądzeń podziemnych (zaworów)  

Odbiór robót zanikających obejmuje:  
a) regulacja zaworów i hydrantów: 
- jakości wbudowanych elementów (wylewek, podmurówek bądź kręgów betonowych). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

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

Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej ST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 
Cena obejmuje: 
b) wyregulowanie zaworów: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- zdjęcie pokrywy włazów, bądź demontaż wieka zaworu, 
- roboty pomiarowe mające na celu ułożenie wysokościowe regulowanych elementów, 
- wykonanie niezbędnych wylewek, podmurówek bądź ułożeniem dodatkowych kręgów betonowych, 
- ewentualne obniżenie ram studni lub skucie ich górnej części (dot. obniżanych studni 
teletechnicznych), 
- wymiana włazów i pokryw studni o niedostatecznej nośności, 
- zamontowanie zdjętych elementów (studni, kratek ściekowych bądź zaworów) do rzędnych 
projektowanej nawierzchni. 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  
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- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.PN-B-06712  

 
Kruszywa mineralne do betonu  

2.PN-B-06751  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i 
kształtki. Wymagania i badania  

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

4.PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych  

5.PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  
6.PN-B-12751  Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty 

i wymiary  
7.PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
8.PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco  
9.PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
10.PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)  
11.PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 

ciężkiego)  
12.PN-H-74080-01  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymagania  
i badania  

13.PN-H-74080-04  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C  
14.PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
15.PN-H-74101  Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych  
16.BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
17.BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny  
18. BN-86/8971-06.00, 01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 

żelbetowe „Wipro”  
19.BN-86/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe  
20.BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe  

i żelbetowe.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w ramach przebudowy chodnika ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta gruntowego przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i obejmują: 
- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i chodników. 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność ze ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 
- koparek, 
- koparko-ładowarek. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT  

Grunt na odkład transportowany będzie na składowisko wyznaczone przez Zamawiającego na 
terenie m. Żary.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem następnych warstw konstrukcji nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Profilowanie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

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

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić 
do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z tablicą 1 normy BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. Prowadzenie robót w okresie ujemnych temperatur jest zabronione.  
W przypadku nieosiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia podłoża (Is) wykonawca 
powinien wymienić górną warstwę podłoża na grunt zagęszczany ( np. piaski średnie). 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

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

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2 normy BN-77/8931-12. 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 2-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 30 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z wytycznymi 
podanymi przez Zamawiającego z tolerancją 1,0%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -3 cm. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego 
i zagęszczonego podło ża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, - 
- profilowanie, zagęszczanie i utrzymanie podłoża, 
- uporządkowanie terenu robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.1. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1.  

 
PN-B-04481  

 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy 
chodnika ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
i obejmują: 
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM 
0/31,5) – gr. 20 cm (pod chodniki, wjazdy i nawierzchnię jezdni) 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni chodnikowej oraz drogowej 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podło ża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
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jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
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 obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Zamawiający zaznacza na 200m2 podbudowy należy wykonać 1 próbki zagęszczenia warstwy 
i 1 próbki uziarnienia kruszywa. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 
i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2  
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
Zamawiający przyjmuje następująco: szerokość podbudowy i różność podbudowy co najmniej 2 razy 
co 20m łatą na każdym pasie ruchu.  
6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 2-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN- 68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności podbudowy 
nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

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

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



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-04.04.02 

str. 29 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

W przypadku braku możliwości określenia wskaźnika zagęszczenia Is podbudowy metodą 
Proctora dopuszcza się jedynie wykonanie pomiaru modułu odkształcenia mierzonego płytą o średnicy 
30 cm. 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

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

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru , uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

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

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

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

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Płatność za 1 m2 wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 
i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów badań. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie warstwy rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem 
się jakości i niekorzystnym wpływem wody i sprzętu wykonawczego. 
9.1. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-04.04.02 

str. 30 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 1.  PN-S-06102 1997  Drogi samochodowe. 

Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie.  

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

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

4.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie kształtu ziaren  

5.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie wilgotności  

6.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie nasiąkliwości  

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

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

9.  PN-B-11112/96  Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych  

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

11.  PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie rozpadu 
żelazawego  

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

13.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania 
próbek gruntu  

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

15.  BN-68/8931-02  Drogi samochodowe. 
Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  

16.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar 
równości nawierzchni 
planografem i łatą  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach 
przebudowy chodnika ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
- wjazdów, 
- chodników. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 

Betonowe kostki brukowe z magazynu Zamawiającego na terenie Żar. Rozładunek i 
załadunek po stronie Wykonawcy. 
2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] 
i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a), 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST D-
05.03.04a [12], 
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
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. 
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Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, 
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach 
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania 
i wyładowania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

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. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

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

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom 

ST D-05.03.04a [12] 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  

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

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi 
i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 
się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
5.2. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Konstrukcja 
nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
2) ułożenie kostek z ubiciem, 
3) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
4) wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
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5) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.3. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.4. Podsypka  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych  
5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
5.5.2. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
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wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.5.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię 
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale. Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST 
D-05.03.04a [12]. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
wyznaczy Zamawiający. 
6.4. Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 

 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  
1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, 
spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i 
szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 
m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)  

3  Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 
od 5c do 5g)  

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin 
i szczelin  

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] oraz niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST wymienione w pkt. 5.4 i 5.5. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku  
2.  PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
3.  PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)  

4.  PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach przebudowy chodnika 
ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych:  
– 15x30 cm na ławie betonowej C 12/15 (B-15) z oporem, 
– 15x22 cm na ławie betonowej C 12/15 (B-15) z oporem. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: a) w celu 
ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, 
oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami 
poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2.2. Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
ST. 
2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 
– krawężniki betonowe, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wodę, 
– materiały do wykonania ławy. 
2.2.3. Kraw ężniki betonowe 
Nie dotyczy. 
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw – mieszankę cementu i piasku: z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-
32250 [11]. 

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 [12]. 
2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4], 
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 

Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom 
ST D-05.03.04a [2]. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4. 
4.2. Transport kraw ężników  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1) roboty przygotowawcze, 
2) wykonanie ławy, 
3) ustawienie krawężników, 
4) wypełnienie spoin, 
5) roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie, ST lub wskazań Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.  
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,  
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.4. Wykonanie ławy  
5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

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

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową 

Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje Wykonawca otrzyma w formie 
papierowej po wytypowaniu jego oferty. 
5.5. Ustawienie kraw ężników betonowych  
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5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

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

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

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

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

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

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 (tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości 10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 
d) zagęszczenie ław z kruszyw. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy, 
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy, 
– wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 
projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  
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Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
 
1.  D-00.00.00  Wymagania ogólne  
2.  D-05.03.04a  Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego  
 
10.2. Normy 
3.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  
4.  PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
5.  PN-EN 1340:2004 i 

PN-EN 
1340:2004/AC  

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  

6.  PN-88/B-06250  Beton zwykły  
7.  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  
8.  PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka  
9.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
10.  PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek  
11.  PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
12.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża w ramach przebudowy chodnika 
ul. Żabikowskiej - Jagiellońskiej w Żarach. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego:  
- obrzeże chodnikowe o wym. 8x30x100 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004 [8], 
- cement wg PN-B-19701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrze ża chodnikowe 
Nie dotyczy 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrze ży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podło że lub podsypka (ława)  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić będzie warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
gr. 3 cm. 
5.4. Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) 
b) podłoża z podsypki cementowo 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 50 m długości obrzeża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane  
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2.  PN-B-06250  Beton zwykły  
3.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
4.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych  
5.  PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka  
6.  PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek  
7.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
8.  PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.  
 


