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ST-00.00. WYMAGANIE OGÓLNE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót -Wymagania Ogólne, stanowią wspólne wymagania 
obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót, które zostaną opracowane w 
ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
 
 

Inwestycja wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ; 
 
Dział:    45000000-7 – Roboty budowlane 
Grupa:   45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:              45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty  
                                                                    ziemne  
Kategoria:   45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
Klasa:              45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej    
Kategoria:             45247000-0 – Roboty w zakresie budowy tam, kanałów , kanałów irygacyjnych i  
                                                                    akweduktów 
Doprecyzowanie:   45247110-7 – Budowa kanałów 
Doprecyzowanie:   45247270-3 – Budowa zbiorników 
Klasa:    45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i  
                                                                    elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie  terenu. 
Kategoria:   45233000-9 – Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
                                                                    wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. 
Doprecyzowanie:     45233123-7 – Drogi podrzędne 
Doprecyzowanie:     45233124-4 – Drogi dojazdowe 
Doprecyzowanie:     45233161-5 – Ścieżki piesze 
 
Grupa:   45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:              45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty  
                                                                    ziemne  
Kategoria:             45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Doprecyzowanie:             45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków 
Grupa:    45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                                     budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  
                                                                     wodnej. 
Klasa:    45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków   
Kategoria:   45215000-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  
                                                                    zdrowotnej i  społecznej , krematoriów oraz obiektów użyteczności  
                                                                    publicznej  
Doprecyzowanie:   45215500-2 – Obiekty użyteczności publicznej 
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Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję. 

Tabela nr 1 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1. 2 3 4 
 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

1. 
 
 
 

Wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem gałęzi i karpiny na 
składowisko w Kędzierzynie  
- drzewa o średnicy ǿ 10 - ǿ 75cm  
- krzewy  

 
 

szt  
arów 

 
 

176 
348 

2. Rozbiórka  
- żelbetowa zastawka na rzece Jordan 
- żelbetowy mnicha we wschodniej części stawu 

 
szt 
szt 

 
1 
1 

3. 
 

Wykop i wywóz odpadów komunalnych  
zlokalizowanych przy ulicy Stawowej w północno-wschodniej  stawu  

 
m3/t 

 
1 883 / 2 824 

 ROBOTY MELIORACYJNE 

1. 
 

Wykop i wywóz  ziemi ze stawu ( namuł + grunt)  w miejsce 
wskazane przez Inwestora - przyjęto odległość do 3km 
+ wykop pod ubezpieczenie 

 
m3 

m3 

 
4647,0 
390,0 

2. Dowóz ziemi na makroniwelację terenu po wydobyciu odpadów i, 
ukształtowanie skarp  

 
m3 

 
2 312 

3. Ubezpieczenie skarp stawu  m2 1 948,6 
4. Wykonanie nasypu wewnątrz stawu z kamienia hydrotechnicznego mb/m3 19,0 / 29,3 
5. Mnich żelbetowy: 

-stojak żelbetowy 1,4x1,05m h=1,80m 
-leżak z rur betonowych wipro d600mm L=30,0mb 

szt 1,0 

6. Rów melioracyjne:R-C w tym 
- doprowadzający wodę 
- odprowadzający wodę 
R-1  

 
mb 
mb 
mb 

 
106,0 
28,0 
12,0 

7. Ubezpieczenie rzeki Jordan  mb 34,0 
8. Budowle: 

- próg żelbetowy na rzece Jordan  6,0m x 0,5m x 1,20m 
- przepust z rur wipro d600mm z zamknięciem z napędem ręcznym 

 
szt 
mb 

 
1,0 
6,0 

9. Konserwacja 
- rzeka Jordan  
- rowy melioracyjne 

 
mb 
mb 

 
260,0 
126,0 

 CIĄGI PIESZO-JEZDNE 

1. Droga wjazdowa wraz z placem manewrowym  m2 430,0 
2. Ciągi piesze m2 935,0 
3. Kanalizacja  deszczowa dn 400mm-  II ETAP mb 70,0 
  

MAŁA  ARCHITEKTURA 

1. Wiata  drewniana wraz z 7 -oma stołami i ławkami do siedzenia szt 1 

2 Mostki drewniane na fundamentach żelbetowych  szt 2 
3. Ławki  z oparciami szt 14 
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4. Ławki bez oparć  szt 8 
5. Stół piknikowy szt 1 
6. Stoły do ławek bez oparć szt 2 
5. Stoli do gry w szachy szt 1 
6. Budki lęgowe i budki dla kaczek szt 15 
7. Domki dla owadów szt 2 
8. Tablice drewniane - informacyjne szt 15 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych              w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych  
Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu           
z nimi.  
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku  
z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Wszelkie 
Roboty ujęte w ST należy wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, 
nawet  jeśli w ST nie zostały przywołane.  
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.4.2 Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, przepusty 
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 
1.4.3 Budowle hydrotechniczne -  budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, 
służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, 
1.4.4 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący                  
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą               
i Projektantem.  
1.4.5 Droga technologiczna droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego po jego zakończeniu 
rozebrana 
1.4.6  Grobla wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chroniący 
przyległy teren przed wylewami na rzece. 
1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                      
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.8 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
1.4.9 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową               i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.4.10 Nasypy użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach sześciennych 
wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych 
przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 
1.4.11 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.  
1.4.12 Obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury, 
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1.4.13 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną w dokumentacji odpowiednich tablicach 
norm, 
1.4.14 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów mechaniczne lub 
ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością mniejszą w stosunku do norm, 
1.4.15 Odkład grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
1.4.16 Odstojnik / osadnik zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych              
(w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie 
1.4.17 Plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo prace 
związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.), 
1.4.18 Plantowania terenu wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień, 
1.4.19 Polecenie Inżyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,  
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.20 Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.21 Przelew - część przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez którą przelewa się ciecz. 
Przelew stanowi zwykle część obiektu hydrotechnicznego piętrzącego wodę (zapora, jaz) – urządzenie upustowe 
1.4.22 Rejestr Obmiaru -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 Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.23 Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.24 Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie, 
1.4.25 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary  
obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.26 Przedmiar robót -wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
1.4.27 Ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami betonowymi, 
odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
1.4. 28 Urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
1.4 29 Urządzenie upustowe to w hydrotechnice element budowli piętrzącej, umożliwiające przeprowadzenie wód 
przez stopień wodny oraz regulację wielkości przepływu. 
1.4.30 Wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
1.4.30 Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez  
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy  
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy).  
1.4.31  Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku  
wyboru ofert oraz jej następcy prawni.  
1.4.32 Zamawiający - każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia  
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
wykonywania robót, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren  
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów  
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głównych realizowanej inwestycji oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji  
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną), 
które zostaną przekazane Wykonawcy,  
- Wykonawcy;  którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych  
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska  
naturalnego. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem 
robót określonych Kontraktem.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej  
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia.  
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ustalona 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu  
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian                    
i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób  
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę  
Kontraktową.  
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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 podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1/ lokalizację istn. obiektów budowlanych wraz z ich otoczeniem, dróg dojazdowych oraz  innych elementów  
narażonych na uciążliwość lub uszkodzenia  
2/ zachowa wszelkie  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru 
- możliwość zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robót budowlanych :                                     
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia . Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                   
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernych obciążeń 
samochodów, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
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.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od  
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.  
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Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć  
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne 
odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera.  
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                            
i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót , zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony  
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy  
niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca 
powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty                   
w sposób powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki                  
do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego  
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                       
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                           
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                        
z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych              
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. Pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym  
obszarze.  
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów, a także te w których produkcja odbywa się w miejscach nie należących do Wykonawcy mogą 
być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  
przeprowadzania inspekcji;  
b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
c./ Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla  
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych                     
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                    
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, 
gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
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 będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami 
Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                            
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych                   z jakością robót, 
oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę.  
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie 
produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę                 o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe                        
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami                         
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a./ część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                    
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-rodzaje i ilość środków transportu  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                              i 
sprawdzanie  
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót,  

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                    i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. 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 Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde życzenie 
Inżyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera  
6.5.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
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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.  
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 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. 
6.6. 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 pakt 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 Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                      
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,             kto  

je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
(2) Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów  
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych ST. 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
a./ pozwolenie na budowę,  
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d./ protokoły z odbioru robót  
e./ protokoły z narad i ustaleń,  
f./ korespondencję na budowie.  
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.     
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót                 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji Projektowej lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być ważone 
co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w 
przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
odpowiednio zredukowana. Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy.  
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych punktach ważenia  
na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.  
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  
trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji  
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności                  
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony           z 
Inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym  
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu,  
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami 
pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:  
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-przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe ST do 
odbioru ostatecznego robót,  
-uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera                         
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Zamawiający, na próbkach pobranych przez 
Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych 
dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim 
wyniki badań  Zamawiającego.  
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały 
odbiorowi. 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 lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
w trakcie realizacji umowy,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
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uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa/ jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru , koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić              
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych zamówieniem. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót,  
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
-opłaty/dzierżawy terenu,  
-przygotowanie terenu,  
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
-utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca, które to koszty powinien ująć w 
kosztach ogólnych.  
9.4. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym  
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi:  
· do dnia ostatecznego odbioru końcowego Wykonawca  
· po tym terminie Zamawiający.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr19/2004r.poz.177       
     z późniejszymi zmianami)  
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju   
     i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
     w budownictwie. (Dz. U. Nr 25/1995 r., poz. 133).  
[4]Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30/1989 r., poz. 163  
     z późniejszymi zmianami).  
[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
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[6] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,  
     poz. 1229).  
[7]Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
[10] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360  
       z późn. zm.).  
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności  
       wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek  
       organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat  
       oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
[13] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  
       przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
       podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  
       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
       dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
       funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania  
       wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające  
       rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz  
       ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
       (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
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ST- 01.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
ST - 01.01. WYTYCZENIE OBIEKTU 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                         
z wytyczeniem wszystkich elementów realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zdegradowanego 
stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :  
- wytyczenie w terenie przebiegu trasy rowów szczegółowych, ciągów pieszo-jezdnych  jak również wyznaczanie 
położenia obiektów: zbiornika, wiaty drewnianej będą polegały na: 
a/ założenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej 
b/ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c/ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
d/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-  określenie położenia obiektów,  
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początek i koniec trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i 
poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót  konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale 
drewniane. Do wykonania innych robót określonych w pkt. 1.3 materiałów nie przewiduje się.  
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:  
- dalmierze  
- niwelatory  
- tyczki i łaty niwelacyjne  
- miernicze taśmy stalowe. 
4. TRANSPORT  
Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu geodetów, sprzętu 
geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót pomiarowych 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, 
dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze 
szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK).  
5.1.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)  
Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej                                
i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.  
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5.1.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)  
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inżyniera, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Inżyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej 
punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:  
a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,  
b) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z 
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji),              
G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)  
5.1.4. Tymczasowe punkty pomiarowe  
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Inżyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
5.1.5. Wytyczenie obiektów 
Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektów  w oparciu o Rysunki. Wytyczone punkty osi obiektów            
powinny być zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych. Trwałej stabilizacji 
wymagają: początek i koniec osi odcinka. Usunięcie pali lub trzpieni z osi budowli może nastąpić tylko wówczas gdy 
zastąpi się je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót                     w 
sposób trwały i jednoznaczny. Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są                              
w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).  
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu:  
- dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1 cm  
- dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1 cm  
- dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5 cm,  
- dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1 cm,  
- dokładność pomiarów poziomych ± 1 cm/50 m.  
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów  
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST “Wymagania ogólne” pkt  6  
6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej  
Kontrolę osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach               
i wytycznych GUGiK.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w 
oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera.  
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów  
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- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
   odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno -wysokościowych  
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne  
- transport i koszty materiałów  
- dokumentację fotograficzną istniejących warunków.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

[2] Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.  
[3] Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978.  

[4] Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  1983.  
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii 1979,  
[6] Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
[7] Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
[8] PN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
[9] PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
[10] PN-D-96002    Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
[11] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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ST- 01.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
ST - 01.02. ROZBIÓRKI 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                                         
z rozbiórką budowli wodnych : mnicha i zastawki na rzece Jordan przewidzianego do zrealizowania inwestycji pn. : 
„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”.  
1.2. Zakres stosowania ST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozebraniem istniejącego 
progu żelbetowego i mnicha znajdującego się ww wschodniej części zbiornika. 
1.3.1.Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie 
  z wymogami przepisów BHP. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania materiału  powstałego 
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja.  
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz                        
z określeniami podanymi w ST"Wymagania ogólne" pkt.1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
ST i zaleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów należy stosować:  
- łopaty,  
- kilofy,  
- koparki,  
- młoty pneumatyczne,  
- samochody samowyładowcze  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
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4.2. Wymagania dla transportu  
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST”Wymagania ogólne" pkt. 5.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Trasę wywozu materiałów z rozbiórki należy uzgodnić z administratorem dróg. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Pozyskane w trakcie 
realizacji inwestycji odpady np : odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany, żelazo i stal, tworzywa sztuczne będą 
magazynowane w wyznaczonych miejscach i sukcesywnie przekazywane uprawnionym jednostkom, w celu odzysku 
lub unieszkodliwiania .   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST"Wymagania ogólne"  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. " Wymagania ogólne" pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:  
- rozebranie ogrodzenia – metr kwadratowy  [m2],  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty związane z rozbiórką ogrodzenia podlegają odbiorowi robót wg Ogólnych Zasad odbioru robót, które podano 
w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST "Wymagania ogólne" p. 9.  
9.2. Cena ryczałtowa za rozbiórkę obiektów obejmuje: 
- oznakowanie robót,  
- rozbiórkę,  
- załadunek i wywóz materiału z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
- wszelkie opłaty wysypiskowe; 
Dopuszcza się inną podstawę płatności wynikającą z zawartej umowy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
[2] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
[3]SST D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.  
[4] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
______________________________________________________________                                               _                              

      

 
D O M E L  INZ. IWONA DOŁŻYCKA 

49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 42 459 21 26  kom.0601 385 303 

 
 
                                                                                       

25

 
ST- 01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST- 01.03. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów w rejonie 
projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
Prace te polegają na: 
- wycince drzew,  
- karczowaniu korzeni drzew,  
- wycince krzewów,  
- karczowaniu korzeni krzewów, 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Drzewo - posiada wykształcony pień. Podstawowy parametr charakteryzujący drzewo to średnica pnia mierzona na 
wys. 130 cm od poziomu terenu. 
Krzew - nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duża ilość 
odrostów z korzenia, tworzących rozłożystą kępę. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST “Wymagania ogólne”, obowiązującymi w tym zakresie normami 
oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 114 poz. 492; z  
1992 r. Nr 54, poz. 255; z 1994 r. Nr 89, poz. 415).  
- Polska Norma PN-87 R-67022, PN-87 R-67023.  
- Drzewa i krzewy według pierwszego wyboru.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania , 
odbioru robót i przedmiarem robót. 
Drewno winno być kupione przez Wykonawcę robót po wcześniejszym jego wycenie przez brakarza. 
Cena drewna uzależniona jest od klasyfikacji drewna . Karpinę oraz gałęzie należy wywieźć na składowisko w 
Kędzierzynie. Gałęzie drzew i krzewów przed wywozem zezrąbkować .  
Odległość wywozu to 11km w jedną stronę. W wycenie robót należy przyjąć koszt przyjęcia odpadów zielonych na 
składowisko. 
2. MATERIAŁ  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z brakiem odbioru robót .  
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:  
- siekiery, 
- kosy ręczne i mechaniczne, 
- maczety, 
- piły ręczne i spalinowe, 
- liny, 
- wysięgniki, 
- ciągnik z przyczepą do wywozu dłużyc, gałęzi, ściętych krzewów, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
______________________________________________________________                                               _                              

      

 
D O M E L  INZ. IWONA DOŁŻYCKA 

49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 42 459 21 26  kom.0601 385 303 

 
 
                                                                                       

26

- koparka podsiębierna do karczowania, (ewentualnie spycharka z karczownikiem), 
- drabiny, 
- opryskiwacze. 

Wszystkie maszyny muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 4.  
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały uzyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów można przewozić dowolnymi środkami transportu . 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. .  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Drzewa i krzewy do usunięcia.  
Pnie drzew i krzewów muszą być wykarczowane i wywiezione z terenu budowy. Doły po wykarczowanych pniach 
winny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Należy je także zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody.  

5.2. Ścinanie drzew 
Ścinanie drzew  i krzewów wykonać zgodnie z Decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich . 
Ścinanie drzew może odbywać się piłą ręczną lub mechaniczną za  pomocą wysięgnika, lin odciągających, ciągników 
mechanicznych, itp. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków  i wszelkiego 
mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Ścinanie, zależnie od 
warunków, może być wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych 
elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących nieruchomości oraz 
wykonawcy robót. Ścinanie może być wykonane jednym cięciem u podstawy pnia, jeżeli warunki na to pozwalają.  
Należy przestrzegać terminów wycinki określonej w decyzji. 

5.2.1. Karczowanie pni 
Zależnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie może być wykonane jedną z metod: 
- na terenie płaskim: sposobem ręcznym, spycharką, koparką podsiębierną, sposobem minerskim (rzadko 

stosowanym) lub tzw. karczownikiem, 
- na skarpie.: sposobem ręcznym, koparką podsiębierną, 
- usunięte karcze mogą być rozdrobnione i wywiezione na miejskie wysypisko śmieci 

5.2.2. Pielęgnacja korony (redukcja), usuwanie posuszu 
Redukcja i usuwanie posuszu jest zabiegiem pielęgnacyjnym odnoszącym się do korony drzewa i nie wymaga 
zgody (decyzji) władz samorządowych. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech 
lat po wykonaniu zabiegu. 
Miejsca po ściętych gałęziach i konarach muszą być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. 
Redukcja polega na redukcji korony w stopniu, który umożliwi kontrolowany odrost konarów i gałęzi. Może być 
wykonywany z drabiny, wysięgnika lub bezpośrednio z drzewa. Istotne jest bezpieczeństwo wykonawcy robót oraz 
osób i mienia w bezpośrednim sąsiedztwie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 6.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiaru robót jest, 1szt. wycinki drzewa, m2 – wycinki krzewów.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych, Kierownik Projektu ustali 
zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na koszt własny w terminie 
ustalonym przez kierownika Projektu.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Wycinka drzew  
Płaci się za: 
a) 1 sztukę ściętego drzewa 
b) 1ha usuniętych krzaków. 
a) Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 
- ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 
- transport pnia  i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 9 km, na składowisko odpadów komunalnych 
- zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew, 
- karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z wszystkimi 
  innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
b) Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 
- wycięcie krzaków i zagajników, 
- zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku, 
- wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
Dopuszcza się inną podstawę płatności wynikającą z zawartej umowy. 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola pozyskane przy wycince  drewno winno być kupione przez 
Wykonawcę robót po wcześniejszym jego wycenie przez brakarza. 
Cena drewna uzależniona jest od klasyfikacji drewna .  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Dziennik Ustaw Nr 114 z dnia 16X1991r o ochronie przyrody 
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ST- 01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST - 01.04. WYKONANIE NASYPÓW 
 
1.WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania nasypów na terenie  zadania 
inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
- wykonania nasypów z gruntów kat. I lub II z pozyskaniem, transportem, formowaniem i zagęszczeniem;   
      grunt z dokopu, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu  spełniająca warunki stateczności i  
            odwodnienia. 
1.4.2. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
            określona wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁ  

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty , które spełniają wymagania zawarte w PN-S-02205 i są 
zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na 
podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w 
PN-S-02205 (tablica 2). 
Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy dolnych warstw nasypów powinna być większa 
od 3. 
  Przydatne na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m są grunty spełniające wymagania 
zawarte w tablicy 1. 

Tablica 1 Wymagania dla gruntów 

Cecha gruntu Wymagania 

uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111, 
PN-B-11113 

wskaźnik różnoziarnistości ≥ 3 
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wskaźnik piaskowy > 35 
wodoprzepuszczalność > 8 m /dobę 
max. gęstość objętościowa > 1,6 g/cm3 
  Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

Tablica 2 Wymagania dla gruntów 

Cecha gruntu Metody badań 

skład granulometryczny  
 
 
 
 
 

PN-B-04493:1966 

zawartość części organicznych 
wilgotność naturalna 
wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
granica płynności 
kapilarność bierna 

wskaźnik piaskowy BN-64/8931-01:1964 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

-   odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,  
     ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do  
    hydromechanizacji itp.), 

-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

  
Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatności 
maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, pospółki 
grubość warstwy 

[ m ] 
liczba przejść 

n *** 
Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 
6 do 8 
4 do 8 

3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 6) 
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Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane 
z wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 uderzeń w punkt   

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi:  
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych 

w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
4. TRANSPORT  
Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Dostawy materiału na nasypy 
Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera oraz geologa. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości 
gruntu. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w ST 00.01 „Roboty przygotowawcze”. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.  
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 0,97. 
Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza Wykonawca dogęści podłoże tak, aby wymagania zostały osiągnięte.  
5.2.2. Wykonanie nasypów 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać następujących zasad: 

- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy pomocy stopni wg punktu 
5.3.2.2, 

- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału o własnościach określonych w punkcie 
2.0, 

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 
- nasypy należy wykonać metodą warstwową, 
- nasypy powinny być wznoszone równomiernie, 
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

użytego do zagęszczania, 
- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru warstwy 

poprzedniej, 
- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 
- grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w górne, 
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- warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem 
górnej powierzchni około 4 %, 

- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych 
z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
5.2.3. Zagęszczanie gruntów 

a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach. 
W przypadku terenu grzebalnego  minimalne parametry zagęszczenia wynoszą: 
- dla gruntów spoistych i małospoistych – Is= 0,95  
- dla gruntów niespositych – Id= 0,50 
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za wystarczające do podjęcia decyzji o sypaniu kolejnej 
warstwy. W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę 
dodatkowo zagęścić i przeprowadzić ponowną kontrolę. 
Wskaźniki zagęszczenia pod ciągi pieszo –jezdne przyjęto jak dla ruchu KR 1-2 , kreślony według normy BN-8931-
12:1977. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03* 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych: – 2,0 m 

1,00 0,97 

Warstwa nasypu od powierzchni 
robot ziemnych poniżej: – 2,0 m 

0,97 0,95 

Pobocza gruntowe 1,00 0,97 
*) Wartość 1,03 dotyczy wyłącznie drogi krajowej.  

Jeżeli zagęszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wówczas wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia – Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy grunt. 

b) Wtórny moduł odkształcenia (E2)  
Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoża nasypów należy stosować jako kryterium zastępcze metody obciążeń 
płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez Inżyniera. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0 
Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi: 
 -  dla  KR1 i 2 E2 ≥100 MPa 
 -  dla  KR 3-6 E2 ≥120 MPa 
5.2.4. Wykonanie zagęszczenia gruntów 
a) Wilgotność zagęszczanego gruntu. 
  Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną 
gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie  
wg PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
- w gruntach niespoistych   ±2 % 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  −4 % 
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b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 
  Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, należy 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn – zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5.  
  Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi nasypu w kierunku 
osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
c) Równomierność zagęszczania. 
  Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 
d) Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 
4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.5. a). Grunt ułożony na poletku według podanej 
wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 
powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala 
się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
5.2.5. Dokop 
Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inżyniera.  
Miejsce powinno być tak dobrane, aby uzyskać najkrótszą możliwą odległość transportu. Pozyskiwanie gruntu z 
dokopu może rozpocząć się dopiero po zbadaniu przydatności gruntu oraz po pisemnej zgodzie Inżyniera.  
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przydatnego. Odspajane grunty nieprzydatne powinny być złożone w sposób wynikający z umowy Wykonawcy i 
właściciela dokopu. Roboty ziemne na terenie dokopu nie będą włączone do obmiaru. 
O ile to konieczne dokop należy odwodnić. 
Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, dróg tymczasowych, utrzymania dokopu i 
zagospodarowania go po zakończeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzględni w cenie nasypu z gruntu z dokopu. 
 
5.2.6. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów 
Plantowanie wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu (grabie, łopaty); doprowadzić skarpy do kształtu 
zgodnego z dokumentacją projektową. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych  
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. 
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac: 

 a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
 b) skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2, 
 c) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.1. 

6.1.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy  
 Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 m3. 
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6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów  
 Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz 5.2.4. 
Sprawdzenie to powinno następować, co 50 m. 
6.1.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  
  Wykonawca skontroluje zagęszczenie warstwy nie rzadziej niż w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 
Laboratorium Inżyniera zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej warstwy zgodnie z pkt. 5.2.1. i 
5.2.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy  
w przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla korpusu  z PN–S-02205:1998. 
  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a oznaczenie 
modułów odkształcenia według PN-S-02205 
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

E1= (3*∆p/4*∆s)*D 
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D 

gdzie: 

E1   - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 
E2   - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 
∆p   - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa], 
∆p2  - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa], 
∆s   - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p [mm], 
∆s2  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p2 [mm], 
D   - średnica płyty [mm]. 

  Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy użyciu płyty  
o średnicy 30cm nie powinien przekraczać 2.2. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

6.2. Badania w czasie odbioru nasypów 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach 
o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w 
miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar pochylenia skarp 
3 Pomiar równości powierzchni nasypu 
4 Pomiar równości skarp 
5 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

nasypu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

6 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 
m2 warstwy 

6.2.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

  a) oznaczeń laboratoryjnych, 
  b) dziennika budowy, 
  c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 
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  d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza się wg zasad opisanych w tablicy 3. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości 
dopuszczalnych w punkcie 5.2.3. 
6.2.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz rowów. 
Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż: 

- dla podłoża nawierzchni  –2 cm, +0 cm, 
- rzędne profilu dna rowu  –3 cm, +1 cm. 
 
6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.1.4. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wartości wskaźników 
zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b. 
6.4.6. Sprawdzenie skarp 
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano  w punkcie 5.2.3. 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

-    wykonania nasypów – m3, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów – m2.  
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 Wykonanie nasypów odbiera się na warunkach robót zanikających. Roboty ziemne związane z wykonaniem 
nasypów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie wyniki badań są zgodne z 
wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5 i 6 ST. Jeżeli chociaż jedno z wymagań określonych w ST nie jest 
spełnione Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia ich do wymagań na własny koszt. Usuwanie wad i 
usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z Inżynierem.Jeżeli stwierdzone usterki nie wpływają istotnie na 
pogorszenie warunków jakościowych Inżynier może dokonać potrącenia za jakość bez potrzeby ich usuwania. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuje: 
-  prace pomiarowe i przygotowawcze, 

-  zakup i transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania, 
-  odspojenie gruntu i załadunek na środki transportu oraz rozładunek, 
-  koszt wbudowania gruntu w nasyp, 
-  koszt robót na terenie dokopu i koszt utrzymania dokopu, 
-  zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 
-  formowanie nasypu do wymaganego kształtu, 
-  profilowanie poboczy, 
-  wykonanie wymaganych badań i pomiarów, 
-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
-  odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie, 
-  zagospodarowanie dokopu po zakończeniu eksploatacji, 
-  inne nie wymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu, 
-  dogęszczenie podłoża nasypu, 
-  doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej, 
-  wykonanie odcinka doświadczalnego do próbnego zagęszczenia. 
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10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
8.   Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. 
9. Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 
ST- 02.01.   ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II-IV 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach 
II-V kategorii i ich zasypania, w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w 
Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektów 
liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach  kategorii II do IV.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana w  gruncie  lub z  gruntu albo  rozdrobnionych  odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus  grobli - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  skarpami rowów. 
1.4.3. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót  

          1.4.7. Odkład miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z wykonywaniem robót. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostałymi 
definicjami podanymi w OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  OST .  
2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości  podaje norma  PN-S-02205: 1998  tablica 3  „Roboty ziemne. Wymagania i 
badania". 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w wyżej wymienionej normie tablica 1. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu wykopów powinny być  przez   Wykonawcę  wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST. 
3.2. Sprzęt do wykonania wykopu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych w tym zadaniu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów  z wykopu pod zbiornik  (koparki  podsiębierne , spycharki , zgarniarki itp.). 
sprzętu zagęszczającego (ubijaki , walce itp.).  dla odwodnienia wykopu : pompa spalinowa  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .  
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4.2. Transport gruntu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu. Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy na powierzchni przewidzianej pod inwestycję wykonać roboty 
przygotowawcze: 
- oczyścić teren z karpiny i krzewów, 
- zebrać i zmagazynować darń i ziemię roślinną do wykorzystania na etapie robót wykończeniowych, 
- wykonać urządzenia odwadniające jak rowy tymczasowe , grodze ziemne czy studnie ujęciowe 
- wytyczenie zarysów robót ziemnych wg planu dna zbiornika ( rysunek w  części graficznej opracowania) 
Dopuszcza się dwie metody wykonania wykopu pod zbiornik: 
a/ metodę czołową  
b/ metodę warstwową 
W metodzie czołowej wykop wykonuje się od razu na całej szerokości przekroju poprzecznego , przy czym roboty w zależności od 
kierunków przewozu gruntu mogą być rozpoczęte z jednego lub jednocześnie z dwóch końców wykopu. 
Dzięki temu można inwestycję realizować warstwami o dużej głębokości. 
W metodzie warstwowej wykop można realizować  
a/ warstwami o niewielkiej grubości  
b/ za pomocą podłużnych wąskich przekopów o dużej głębokości warstw. 
W pierwszy przypadku realizuje się wykop warstwami kilkunastu centymetrów na całej szerokości przekroju poprzecznego. Do realizacji 
tego wykopu należy stosować spycharki lub zgarniarki. 
W drugim przypadku należy wykopać wąski przekop na całej długości wykopu, szerokości zasięgu wysięgnika koparki . 
Profilowanie skarp i dna do rzędnych określonych w projekcie należy realizować bezpośrednio przy przejściu maszyn. 
Należy przewidzieć dodatkowy wykop pod ubezpieczenie skarp zbiornika. W przypadku ubezpieczenia bentomatą oraz narzutem 
kamiennym jest to warstwa o grubości  0,5m , a w przypadku samego narzutu 0,30m. 
Badania geologiczne wykazały zaleganie w profilu glebowym grunty nienośne muły. 
Jeżeli w czasie realizacji wykopu  odsłonięta zostanie warstwa wodonośna to wodę przesączającą się lub spływającą do należy ująć za 
pomocą rowu lub studzienki i odprowadzać poza obręb inwestycji , tak aby dno wykopu było zabezpieczone przed nawodnieniem. 
Nadano skarpom wewnętrznym nachylenie 1:n= 1:2 . W miejscach zejść dla zwierząt  około   1:n = 1:4 , 1:5  
Skarpy zewnętrzne należy wykonać z nachyleniem  około 1:n = 1: 3,5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej 
obciąża wykonawcę robót ziemnych. Kierownik robót jest zobowiązany do opracowania schematu ( projektu organizacji robót) , w 
którym będzie ustalona lokalizacja dróg zjazdowych i wyjazdowych z wykopu , osie przejść koparki usytuowanie dróg dojazdowych 
dla środków transportowych oraz miejsca spływu wód opadowych. 
Odspojone grunty należy segregować ze względu na ich kategorię i sposób wykorzystania : 
- wydobyte piaski należy przeznaczyć na  warstwę ochronną bentomaty ( gr.30cm) oraz podsypki pod ubezpieczenie  
  z płyt ażurowych.. 
- glinę na warstwę ochronną przy budowli zrzutowej ( mnicha  lub przelewu stałego) 
- humus pod zasiew  na skarpach zbiornika i konserwowanych rowach. 
Należy dążyć do maksymalnego wykorzystania wydobytego gruntu w  bezpośrednim sąsiedztwie  zbiornika..  
Przyjęto, że odległość wywozu nadmiaru gruntu  będzie wynosiła około 3km w jedną stronę. W zakresie wywozów należy ściśle 
współpracować z Inwestorem. 
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5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia (I,), na głębokości do 20 cm od powierzchni robót ziemnych IS>I,00; od 20 do 50 cm I,>0,97. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy zasypanych wyrw w rowie  według wymagań określonych w punkcie 5.3. 
6.3. Badania do odbioru wykopów w rowie.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru zbiornika  po wykopach i robotach kształtujących (umacniających) rowy  
podaje tablica 1.  
 
Tablica l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych w nasypie : 

Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości dna  Pomiar taśmą, szablonem z poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 10m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
 2 

 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 
 3 

 
Pomiar pochylenia skarp 
 4 

 
Ocena równości powierzchni korpusu 
 Ocena wizualna i łatą 

5 
 

Ocena równości skarp 
 

6 
 

Pomiar spadku podłużnego dna  
 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 10m oraz w 
miejscach, które budzą wątpliwości 
 

7 
 

Badanie zagęszczenia gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia określać w miejscach, które budzą wątpliwości 

 
6.3.1. Szerokość dna zbiornika 
Szerokość dna rowów nie może się różnic od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.2. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 
6.3.3. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.4. Spadek dna  
Spadek dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic,                         w 
stosunku do rzędnych projektowych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z punktem 5.3. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru 
wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie wykonawcy, inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest  „m3" (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.2. Zasady odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST  i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.  
9.2. Przewidywana ilość jednostek obmiarowych. 
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych - wg. „Przedmiaru robót". 
Płatność za ilość jednostek wykonanych i odebranych w oparciu o SST przez inspektora nadzoru. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
 ●   PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 ●   PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 ●   PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 ●   PN-S-02205   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 
ST - 02.02.  GEOWŁÓKNINA 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnieniem geowłókniną przewidziane do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa 
zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przy umocnieniach geowłókniną, dla których podano zasady ich wykonania. 
Określono rodzaje i zakres badań przy odbiorze technicznym. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem umocnień    z 
wykorzystaniem geowłókniny. 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostałymi 
definicjami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
2.0. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. 

2.2.  Zalecenia ogólne 
W umocnieniach włókninę można wbudować na dowolnie zorientowanych płaszczyznach (powierzchniach): 
najczęściej na poziomych dna i pochyłych skarpach zbiorników, kanałów, rzek, rowów, wykopów itp. Na 
powierzchniach walcowych, stożkowych lub innych włókninę wbudowuje się najczęściej na łukach skarp rowów, rzek, 
kanałów i zapór oraz jako owinięcie drenaży rurowych i innych.  
Aby włókninę uchronić przed uszkodzeniem oraz, aby zapewnić jej trwałość rozwiązania projektowe i warunki 
wykonania powinny gwarantować ochronę włókniny przed: 

a) przebiciem, rozdarciem, przecięciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie, bloki, płyty 
betonowe, które w czasie układania mogą wnikać w pory włókniny i uszczelnić ją lub uszkadzać, 

b) działaniem płynącej wody czy falowania, 
c) działaniem promieni ultrafioletowych i innych czynników atmosferycznych (niskie temperatury, grad, podrywanie 

przez wiatr). 
Ze względu na skuteczność działania włóknina powinna pokrywać cały chroniony obszar gruntu, drenażu  itp.  
Częściowe odsłonięcie tego obszaru jest niedopuszczalne, w związku z czym niezbędne są środki techniczne 
uniemożliwiające rozsuwanie się włókniny. 
2.1 Ochrona włókniny przed przebiciem, rozdarciem i przecięciem 
Zabezpieczenie włókniny przed przebiciem, rozdarciem i przecięciem i innymi uszkodzeniami fizycznymi przez ostre 
ziarna i przedmioty, kamienie, należy osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie podłoża pod włókninę. Grubość 
warstwy powinna wynosić co najmniej 0,2m przy jej wykonywaniu ręcznym i 0,3÷0,5m przy rozkładaniu 
maszynowym. 
Ochronę włókniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i użytkowania przez elementy uszczelnień, umocnień oraz 
warstw ochronnych należy zapewnić przez: 
a) wykluczenie używania materiałów kamiennych o ostrych krawędziach, 
b) wykluczenie rzucania na włókninę kamieni o średnicy większej niż 0,5m, 
c) wykluczenie nieostrożnego układania bloków i płyt prefabrykowanych („na kant”). 
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2.2 Łączenie włókniny 
Włóknina w umocnieniach i drenażach podlega licznym oddziaływaniom, które mogą spowodować jej 
przemieszczenia i niedopuszczalne odsłonięcie chronionych powierzchni. 
Przemieszczenia mogą powstawać np. pod działaniem szybko płynącej wody lub falowania, przy rozkładaniu na 
włókninie warstw gruntowych (kruszyw) i kamiennych, rzucaniu na nią kamieni, tłucznia, gruntu, przy niestarannym 
układaniu bloków i płyt oraz pod niewielkim nawet obciążeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podłoże 
stanowią grunty słabo nośne. 
W celu uniknięcia odsłonięć łączenie elementów włókniny wykonywać należy w sposób wykluczający ich rozejście 
się. W tym celu stosuje się: 
a) połączenie nie przenoszące sił rozciągających i ścinających, jeżeli wywołane przez nie przemieszczenia nie 

będą nadmiernie duże: są to połączenia na luźny zakład, 
b) połączenia przenoszące siły rozciągające i ścinające: są to połączenia zszywane, klejone i zgrzewane oraz – w 

przypadku – niewielkich sił – także klamrowane. 
W niniejszym zadani przewiduje się łączenie geowłókniny na luźny zakład. Minimalna szerokość zakładu powinna 
wynosić 0,3m. 
2.3 Materiały stosowane do umocnienia   
Przeznaczenie i zakres stosowania przykładowej geowłókniny przedstawia tabela: 

 
 

Lp. 

 
 

Przeznaczenie i zakres stosowania geowłóknin 

Geowłóknina 
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1 Wykonywanie warstw pośrednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszających 
propagację odpękań odbitych od podbudowy związanej cementem lub spękań 
występujących od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach 
istniejących jezdni oraz zapobiegaj zapobiegających przenikaniu wody przez spękaną 
nawierzchnię 

 
+ 

 
- 

 
- 

2 Separacja i wzmacnianie słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności - - + 
3 Wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych 

nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zużycia materiałów 
kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni 

 
- 

 
- 

 
+ 

4 Wykonywanie warstw odcinających i  rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym 
(ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wykonanymi 
z materiałów gruboziarnistych nie zawierających ziaren o ostrych krawędziach 

 
- 

 
+ 

 
+ 

5 Budowa wzmocnionych skarp i nasypów jako warstwy podkładowe pod geosiatki lub 
georuszty 

- + + 

6 Wykonywanie osłon systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem 
gruntem drobnoziarnistym 

- + + 

Przy zastosowaniu geowłóknin innego producenta należ zwrócić uwagę na gęstość splotu włókniny adekwatnie do 
warunków jakie ma ona spełnić w umocnieniu – powyższy przykład wskazuje odpowiednio potrzebę zróżnicowania 
wymagań do konieczności zastosowania poszczególnych cech włóknin. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dla sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2. Rodzaj sprzętu 
Nożyce i noże do cięcia włóknin. 
4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w ST. 
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4.2. Warunki przewozu geowłókniny 
W czasie transportu i przechowywania należy chronić geowłókniny przed możliwością zawilgocenia oraz działaniem 
promieni słonecznych. Geowłókniny należy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych 
fabrycznie, ułożonych poziomo na podłodze skrzyń ładunkowych i składować na wyrównanym podłożu. 
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
a) nazwę i adres producenta, 
b) rodzaj wyrobu, 
c) datę produkcji, 
d) wymiary w rolce, 
e) masę rolki, 
f) masę powierzchniową, 
g) informację, ze wyrób uzyskał aprobatę techniczną   - np. IBDiM nr AT/2001-04-0051 albo innego Instytutu. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 
5.2 Podłoże pod włókninę 
Podłoże, na którym ma być układana włóknina, należy przygotować zgodnie z wymaganiami „WTWO robót 
ziemnych”. Przed przystąpieniem do układania włókniny należy usunąć z powierzchni podłoża pnie, gałęzie, 
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna żwiru i tłucznia, grudy i bryły gruntu spoistego (lub zmarzniętego), lód, itp. 
Powierzchnia gruntu powinna mieć w przybliżeniu jednakową wilgotność zagęszczenia. 
Lokalne zagłębienia wypełnione wodą, śniegiem, namułami, błotem należy oczyścić, zasypać gruntem takim jak na 
powierzchni podłoża i zagęścić. 
Ze względu na możliwość uszkodzenia przygotowanej nawierzchni podłoża zaleca się ograniczyć jej wielkość do 
takiej, która może być przykryta włókniną w ciągu 3 do 5 dni. 
5.3 Układanie włókniny 
Włókninę układa się przez rozwinięcie jej ze szpuli lub rozścielenie złożonego elementu. Należy wyrównać fałdy, 
wycisnąć powietrze lub wodę spod włókniny. Układanie dużych elementów na skarpach wykonuje się na ogół 
postępując w kierunku linii największego spadku od góry ku dołowi. Sfałdowania włókniny tworzące się podczas 
układania należy w miarę możliwości zmniejszać przez łagodne rozciąganie, bez nadmiernego naprężania, które 
niekorzystnie wpływa na jej trwałość. Ze względu na niemożliwość całkowitego usunięcia zmarszczeń i sfałdowań 
włókniny, długość  i szerokość elementów przygotowanych do wbudowania powinna być o 5÷10% większa niż to 
wynika  z wielkości przykrywanej powierzchni. 
Niezwłocznie po ułożeniu, a przy silnym wietrze również w czasie układania, włókninę należy zabezpieczyć przed 
podrywaniem, obciążając ją punktowo w miarę możliwości tym samym materiałem, który ma być na niej ułożony.  
Łączenie powinno się odbyć na zakład przy minimalnej szerokości luźnego zakładu 0,3m. 
Projekt przewiduje przykrycie włókniny  narzutem kamiennym luzem. Warstwę przykrywającą wykonać ręcznie. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2 Prowadzenie kontroli 
Zakres kontroli obejmuje: 
a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 
Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień oraz zgodności 
wykonania robót z wymogami SST i dokumentacji projektowej. 
Każdą dostarczoną partie włókniny po rozłożeniu w miejscu wbudowania należy poddać oględzinom celem 
stwierdzenia, czy nie nastąpiło jej uszkodzenie: rozerwanie, rozcięcie, przebicie. Przetarcie. Pasm, na których 
stwierdzono uszkodzenie, nie wolno użyć w przewidzianym dla nich celu. Po usunięciu uszkodzeń (naszycie lub 
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naklejenie łat) pasma włókniny można –  za zgodą Inspektora Nadzoru (projektanta)  –  wbudować w mniej ważne 
elementy budowli, budowle prowizoryczne. Z każdych dostarczonych 2000m2 włókniny należy wyciąć próbkę o 
powierzchni 2,0m w ten sposób, by krawędzie wycięcia były oddalone co najmniej 0,1m od brzegu pasma. Jeżeli 
materiał jest dostarczany w partiach mniejszych niż 2000m2 próbkę należy pobrać z każdej partii dostawy. Jeżeli 
odchyłki badan kontrolnych przekroczą  + 10% w stosunku do atestu, partię włókniny należy uznać za niespełniającą 
warunków dostawy.Zdyskwalifikowana włóknina nie może być wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. O jej 
dalszym przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi może to nastąpić, decyduje projektant  i 
wykonawca przy współuczestnictwie  inwestora. 
6.3 Inne warunki 
Inne warunki kontrolowane to: 
a) zgodność pochylenia skarp z wymaganiami w dokumentacji projektowej, 
b) równość powierzchni umocnienia, 
c) dokładność ubicia nawierzchni, 
d) oczyszczenie nawierzchni, 
e) zgodność wbudowanych materiałów. 
7. OBMIAR 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 ułożenia geowłókniny. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów. 
 
9.    PŁATNOŚĆ 
9.1. Płatność  
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
a) zakup i sprowadzenie materiałów, 
b) wykonanie robót, 
c) uporządkowanie strefy robót, 
d) kontrolę jakości robót. 
10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna  IBDiM nr AT/2001-04-0051   lub  innego Instytutu. 
COB-RBI „Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Włókniny w konstrukcji drenaży i umocnień budowli 
ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986r.  
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE  
ST - 02.03  GEOKRATA 
 
1. WSTEP  

1.2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
umocnieniowych poprzez ubezpieczenie  skarp  przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa 
zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowe specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wg. pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objetych SST  
- wzmocnienie skarp geokratą wys. 20cm na skarpach zbiornika oraz 15cm na skarpach rowów ,  
1.4. Okreslenia podstawowe  
1.4.1. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, połączonych 
ultradzwiękowymi  zgrzeinami punktowymi.  
1.4.2. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, 
jak  polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duża wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.  
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów  
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.  
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  
2.2. Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z  
aprobata techniczna IBDiM.  
2.2.2. Geokrata przestrzenna  
Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości  
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej.  
Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny  
powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie.  Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) 
składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana  do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół 
wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście 
wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu  
Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.  
Geokraty produkuje się w różnych typach i rodzajach , których wyboru dokonano w dokumentacji  
projektowej.  Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,  
zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i możliwością  
uszkodzenia.  Przechowywanie geokraty w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej niż  
dwa miesiące.  
2.2.5. Kotwy  
Do mocowania geowłókniny i geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej lub  
żebrowanej. Wymiary i kształt kotew ustalono w dokumentacji projektowej. Zwykle kotwy wykonuje się z prętów 
średnicy 10 mm, długości 500 mm. 
Dopuszcza się również stosowanie kołków faszynowych do zabicia skrajnych oczek geokraty.  
2.2.6. Opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geokrat  
Do łączenia, rozłożonych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taśmy samozaciskowe  
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(opaski zaciskowe).  Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z 
następującymi cechami:  
– odpornością na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,  
– samogasnące,  
– o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C,  
– o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.  
3. SPRZET  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością  
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
– przenośne ramy montażowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom nominalnych wymiarów,  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach  
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być  zaakceptowany przez Inżyniera.  
4. TRASPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Transport geokrat, może się odbywać dowolnymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Należy  
chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym  
uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku  
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
wytycznych producenta.  
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:  
– ustalić lokalizację robót,  
5.4. Ułożenie geokraty  
Geokratę układa się sekcjami przy pomocy przenośnych ram montażowych, zapewniających dokładne  
rozciągniecie sekcji i nadanie komórkom  nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z 
sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoża kotwami ze 
stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 10 mm, w kształcie litery „U” o długości obliczonej w dokumentacji projektowej. 
Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji . Podczas instalowania kotew nie 
wolno uszkadzać ścian komórek.  
Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki tłuczniem kamiennym oraz humusem i obsiać mieszanką traw. 
Humus zasypać + 3,5 cm przy wysokości < 15 cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi 
ubijakami,  zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty.  
Przy wypełnianiu geokraty humusem można stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie 
należy wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn  
po niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z wysokości większej 
od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokraty należy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta warstwa 
grubości nie mniejszej niż 3 cm.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.),  
7. PODSTAWA PŁATNOSCI  
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.  
7.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża obejmuje:  
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ułożenie geokraty wypełnionej tłuczniem kamiennym oraz  humusem i obsianie mieszanką traw wraz z jej  
  pielęgnacją,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu.  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216. Geokrata TABOSS II  
2. Materiały informacyjne producenta geokraty: TABOSS   
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 
ST - 02.04. NARZUT  KAMIENNY LUZEM I W GEOKTRACIE  
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem narzutu z kamienia naturalnego stosowanego w budownictwie melioracyjnym 
przewidziane do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym 
Ujeździe”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przy narzutach kamiennych , dla których podano zasady ich wykonania. 
Określono rodzaje i zakres badań przy odbiorze technicznym. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja przewiduje roboty zaprojektowane do wykonania w dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Kruszywo łamane zwykłe -kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia surowca 
skalnego i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji charakteryzujące się ostrymi powierzchniami i ostrokrawędzistym 
kształtem.  
1.4.2. Tłuczeń -kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 do 63 mm.  
1.4.3. Klinice -kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 do 31,5 mm.  
1.4.4. Miał -kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm.  
1.4.5. Żwir – kruszywo naturalne o wielkości ziaren od 2do 16 mm.  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostałymi 
definicjami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 

2. MATERIAŁY 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania materiałów i ich rodzaju podano w ST. 
2.3. Materiały stosowane do umocnienia 

Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg. zasad niniejszej SST, jest kamień 
hydrotechniczny d=120÷250mm. 
Należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do umocnień i budowli regulacyjnych 
powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków 
chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem 
właściwym.  Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne obejmują: 
sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów.  
Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-04110, badania 
mrozoodporności PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-041 H, badania gęstości pozornej PN-66/B-041 00, 
badania nasiąkliwości PN-85/B-04101. Badania niepełne należy przeprowadzać na każde żądanie Inspektora 
Nadzoru (badania pełne będą wykonane przy wystąpieniu kwestii spornych dla potwierdzenia jakości kamienia na 
żądanie Inwestora). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Do zagęszczenia podłoża i podsypki należy używać lekkich spalinowych zagęszczarek. Pozostałe roboty będą 
wykonywane ręcznie. 
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4. TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w ST. Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi. W 
czasie transportu zwracać uwagę na bezpieczny przewóz kamieni w skrzyni ładunkowej. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.2. Warunki ogólne wykonania robót 

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST. 
5.3. Przygotowanie podłoża pod umocnienie 

Podłoże pod wykonanie umocnienia powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej (lub do właściwej 
płaszczyzny powierzchni umacnianej narzutem) oraz zagęszczenie lub ułożona podsypka o ile przewiduje to projekt. 

5.4. Wykonanie narzutu kamiennego    
Narzut kamienny należy wykonywać z kamienia stosowanego w budownictwie hydrotechnicznym zgodnie                z 
normą BN-76/8952-31. Kamień układa się lub rzuca z małej wysokości tak, aby nie następowała naturalna 
niekorzystna segregacja materiału. Przy wykonywaniu narzutu w komórkach geokraty na podłożu z geowłókniny 
należy przestrzegać uwarunkowań podanych w SST dla umocnień geowłókniną i geokratą.  
Po wykonaniu narzutu na górną powierzchnię należy ręcznie wyrównywać do projektowanego poziomu (płaszczyzny) 
lub przewidzianego w projekcie pochylenia skarp. Wskazane jest różnicowanie średnicy kamienia dla pewnego 
zaklinowania się narzutu co zabezpieczy później umocnienie przed zsuwaniem się po skarpie.  

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.2. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 
6.3. Prowadzenie kontroli jakości narzutu kamiennego luzem 

Kontroli jakości podlega: 
a) prawidłowość przygotowania podłoża, 
b) prawidłowość pochylenia skarp, 
c) zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 
d) zgodność wbudowanych materiałów i SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
a) szerokość pasa umacnianego  +  10cm, 
b) grubość narzutu  +  5cm, 
c) nierówności powierzchni  +  5cm. 

6.4. Ocena wyników badań 
Narzut kamienny luzem należy uznać za zgodne z wymaganiami projektu i SST, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  1 m3 narzutu z kamienia luzem. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie                                        
z postanowieniami zawartymi w OST. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje 
roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności    z wymaganiami. 

9. PŁATNOŚĆ 
9.2. Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty 

Cena jednostkowa obejmuje: 
a) zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 
b) wyrównanie i zagęszczenie podłoża, 
c) wykonanie umocnienia, 
d) oczyszczenie i uporządkowanie miejsca pracy, 
e) kontrolę jakości robót. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-83/N-03010  -    Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-76/8952-31  -    Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych  i ubezpieczeniowych. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 
ST- 02.05.    PŁYTY  AŻUROWE   
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożenie płyt ażurowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa 
zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 

 1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z ułożeniem płyt 
ażurowych  w dnie i na skarpach rowu  przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
1 .4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykat (do umocnień) gotowy wyrób z betonu lub żelbetu stosowany do umacniania koryt cieków 
wykonywany jako: płytki, płyty, płyty wielootworowe, korytka, ścieki, krawężniki i inne drobne elementy stosowane w 
budownictwie wodnym, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. 
2.2. Materiał do wykonania brodu 
Materiałami przewidzianymi w dokumentacji projektowej są: 
a) prefabrykowane płyty ażurowe o wymiarach 60 x 40 i grub.8cm i 60 x 40 x 10  
b) kruszywo naturalne na podbudowę/podsypkę – może być pozyskane na miejscu. 
2.2.1.  Płyty betonowe ażurowe  
Prefabrykowane płyty ażurowe  powinny mieć gwarantowaną  jakość, spełniać wymagania obowiązującej normy. 
Płyty powinny posiadać atest producenta. 
Nie mogą mieć spękań, ubytków itp. Dopuszczalne są inne rozmiary pojedynczych płyt pod warunkiem możliwości 
ułożenia dna rowu  o szerokości zgodnej z załączoną dokumentacją.  
2.2.2. Kruszywo naturalne na podbudowę/podsypkę 
Materiał na podsypkę jak w dokumentacji projektowej, pozyskane na miejscu lub dowiezione . 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.   
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania użyć dowolny sprzęt zapewniający prawidłowe wykonanie robót. Zachować bezpieczeństwo pracy na 
stanowisku pracy i w obrębie strefy robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.   
4.2. Transport materiałów  
Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i 
bezpieczeństwo transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST  i  poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać: 
a) prace pomiarowe i wytyczenie, 
b) wykonać odpowiednio do wymaganych rzędnych profilowanie podłoża 
5.2.2.Wykonanie konstrukcji z płyt  
Po wykonaniu i zagęszczeniu podsypki odpowiednio ułożyć płyty sprawdzając kolejno od podłoża, podsypki i płyt 
zgodność rzędnych z projektowanymi. Płyty uszkodzone, pęknięte nie mogą być stosowane i w przypadku ich 
ułożenia wykonawca wymieni je na własny koszt.  
5.2.3. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót zasadniczych wykonawca zasypie otwory w płytach tłuczniem wapiennym  i dokładnie. Usunie 
pozostałości gruntu z koryta i odpowiednio rozplantuje lub zagospodaruje zgodnie z dokumentacja projektową oraz 
uporządkuje teren sąsiadujący. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST . 
6. 2. Zakres kontroli jakości 
Przed wykonaniem brodu należy sprawdzić wszystkie materiały przeznaczone do jego budowy. Odbierać 
poszczególne roboty zanikowe. 
Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

a) zgodność pochylenia dna  z projektem, 
b) grubość podsypki z kruszywa naturalnego, 
c) zagęszczenie podsypki  Js > 0,97, 
d) równość powierzchni dna, 
e) zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz  posiadanie atestów na  
płyty od producenta. 

6.3. Dokładność ułożenia płyt 
Dopuszczalna odchyłka  w  nierówność ułożenia należy przyjąć w niniejszej SST   tj. różnicę wysokości między 
sąsiednimi płytami   +  1 cm. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST .  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest:  1 m2.  
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór ułożenia płyt  
Roboty uznaje się za odebrane kiedy są wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i  SST oraz zostały sprawdzone 
wizualnie przez Inspektora  Nadzoru.   A także wtedy gdy sprawdzone zostały przez inspektora nadzoru również roboty 
zanikowe występujące przy wykonaniu dna rowu .   
9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST. 
9.2. Liczba jednostek obmiarowych do zapłaty 
Liczbę jednostek obmiarowych w oparciu o „Przedmiar robót" sprawdza inspektor nadzoru w terenie.  Cena 
jednostkowa obejmuje: 
a) zakup i sprowadzenie wszystkich materiałów, 
b) spoinowanie  styków płyt kruszywem naturalnym, takim jak podsypka, 
c) oczyszczenie miejsca pracy i otoczenia, 
d) kontrole jakości robót związaną z układaniem samych płyt a wcześniej elementów robót zanikowych. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE  
ST- 02.06.    PODSYPKI  Z  KRUSZYW  NATURALNYCH 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z podsypek z kruszyw naturalnych przewidzianymi do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa 
zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem podsypek z 
kruszyw naturalnych pod umocnienia dna rowów przewidziane w dokumentacji projektowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z SST i poleceniami inspektora 
nadzoru. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST. 
2.2. Rodzaj materiałów do zastosowania 
Materiał do stosowania w podsypkach pod umocnienia betonowe lub prefabrykowane różnego typu przewidziane w 
dokumentacji projektowej obejmuje tłuczeń dolomitowy .  
Przy umocnieniach przewidzianych w projekcie może to być drobny tłuczeń dolomitowy jak do celów filtracyjnych.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki wymagane dla sprzętu 
Ogólne warunki wymagane dla sprzętu w ST. 
3.2. Rodzaj sprzętu do użycia  
Sprzęt ręczny do układania podsypek: łopaty, szpadle i inne do wyrównania i zagęszczenia powierzchni pod 
późniejsze ułożenie umocnień lub konstrukcje budowli. Sprzęt mechaniczny: zagęszczarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST. 
4.2. Warunki transportu 
Tłuczeń można transportować luzem dowolnymi środkami transportowymi. Zarówno w czasie transportu jak           i 
przechowywania, wbudowywania, powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być wyrównane i zagęszczone w celu stworzenia warunków do stabilnego, równego rozłożenia   i 
właściwego zagęszczenia do współczynnika  JS=0,97. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie żwiru (pospółki) 
Kruszywo powinno mieć optymalną wilgotność aby poddało się rozkładaniu odpowiednimi warstwami                            
i zagęszczaniu. Warstwa powinna być tak rozkładana aby  po zagęszczeniu mieć właściwy spadek i rzędne 
przewidziane w dokumentacji projektowej. Sposób zagęszczenia dowolny. Jeżeli przewidziano położenie 
geowłókniny na tej podsypce należy wyeliminować koniecznie z wierzchniej warstwy ostre frakcje, które mogłyby 
uszkodzić włókninę.  
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne warunki kontroli jakości robót 
Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2. Warunki kontroli 
Uziarnienie, wilgotność, czystość . 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni podsypki z ustabilizowanego kruszywa                           o 
warstwie jak w obmiarze w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST. 
8.2. Warunki odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i innymi wymaganiami jak w sztuce budowlanej oraz 
po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym przez inspektora nadzoru. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności  
Ogólne warunki płatności podano w ST. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cenę jednostki obmiarowej 1m2 ustali się zgodnie z dokumentacją projektową, SST i obmiarem w kosztorysie 
projektowym dla poszczególnych pozycji i miejsca wykonanej podsypki. 
10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04481             Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-06714-12        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-26        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 

ST- 02.07.    KONSTRUKCJE  BETONOWE  I  ŻELBETOWE 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przewidzianymi do wykonania w ramach projektu 
pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Beton chudy - beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m3 betonu, 
1.4.2. Beton hydrotechniczny - beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością, stosowany             w 
budownictwie hydrotechnicznym, 
1.4.3. Beton konstrukcyjny  - beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu zachowuje stałość 
objętości, trwałości i wytrzymałości, 
1.4.4. Beton towarowy  - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
1.4.5. Beton zwykły  - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych 
1.4.6. Deskowania    -  pomocnicze budowle tymczasowe służące do formowania elementów betonowych 
wykonanych na miejscu. 
1.4.7.Konstrukcje betonowe   –  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
1.4.8.Konstrukcje żelbetowe  -  konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
1.4.9. Mieszanka betonowa  -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.10. W/c    -     wskaźnik wodno-cementowy. 
1.4.11. Zaczyn cementowy    -    mieszanina cementu i wody. 
1.4.12. Zaprawa    -    mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz pozostałymi 
definicjami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  i  poleceniami inspektora 
nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz z poźn. zmianami w ustawie), 
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
c) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w  ustawy 
lub  rozporządzenia uzupełniające wydane na podstawie tych ustaw aktualne w czasie wykonywania konkretnych 
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robót. Materiały stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 lub  PN-ENV 206-1:2002  oraz warunkach technicznych 
02. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez wykonawcę lub mieszankę betonowa wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy”. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza być zgodne z wymaganiami niniejszej SST                     i 
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać klasie podanej w projekcie oraz spełniać wymagania norm: PN-8-
10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.  
W przypadku stosowania mieszanki betonowej wykonywanej samodzielnie przez wykonawcę produkcja mieszanki 
powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru ( inżyniera). 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą  inspektora nadzoru (inżyniera), zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spełniać wymagania norm: PN-S-1 0040:1999,  PN91’S-
10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1’Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2IAk:1998, PN-89’H84023.06, PN-821H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów prętów (drutów) stalowych powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg. 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć do tego, by stal była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne 
zawilgocenie i zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

2.2.3. Materiały spawalnicze 
Do spawania używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
wymaganiom normy:  PN-91/M-69430. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z 
drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy  PN-S-10040:1999, a ponadto: 
a) drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-75/0-96000, 
b) sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001, 
c) gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-84/M-81000  
d) deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
e) do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
3.2. Rodzaj sprzętu 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować między innymi: 
1) sprzętem do przygotowania mieszanki betonowej: 

a) betoniarki o wymuszonym działaniu, 
b) dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
c) odpowiednio przeszkoloną obsługą, 

2) sprzęt do wykonania deskowań: 
a) sprzęt ciesielski, 
b) samochód skrzyniowy, 

3) sprzęt do przygotowania zbrojenia: 
a) giętarki, 
b) nożyce, 
c) prostowarki, 
d) inny sprzęt stanowiący wyposażenie zbrojarni stali, 

4) sprzęt do układania mieszanki betonowej: 
a) pojemniki do betonu, 
b) wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 
c) wibratory przyczepne, 
d) łaty wibracyjne, 
e) zacieraczki do betonu, 

5) sprzęt do obróbki i pielęgnacji betonu: 
a) szlifierki do betonu, 
b) inny sprzęt do pielęgnacji. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i ppoż. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania do transportu 

Ogólne wymagania do transportu podano w ST.  
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i ppoż. 
4.2. Transport  materiałów. 
4.2.1. Transport kruszywa 
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 
4.2.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania                                
i zanieczyszczeniem. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
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Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po 
jej wytworzeniu. 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem,                       
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania ogólne wykonania robót podano w ST.  
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 
206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru (inżynierowi) do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowań i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych 
badań i kontroli. 

5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru (inżyniera) „Dokumentacją 
technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru (inżyniera). 
5.2.1.Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełnić warunki podane w normie  PN-S-
10040:1999. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i  
  PN-M-82010 [30], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom  
   określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać                     
z drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości większej niż 18cm, 
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek 
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych                    
i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2÷4cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie na stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, 
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić inspektor nadzoru (inżynier). 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu nie mogą 
powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy  itp.). 
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Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia tych zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokryta rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniami wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym . 
Haki, odgięcia i rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według dokumentacji projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy  PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i normą  PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się 
koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji inspektora nadzoru (inżyniera).  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
a) przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm, 
b) przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstawa zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą                                 
PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie  z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowanie prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10d. 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy  PN-S-10040:1999. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
______________________________________________________________                                               _                              

      

 
D O M E L  INZ. IWONA DOŁŻYCKA 

49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 42 459 21 26  kom.0601 385 303 

 
 
                                                                                       

59

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu  
Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-
10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 
dokumentacji technologicznej. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
 Powierzchnia betonu w miejscach przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 
b) obfite zwilżanie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Dotyczy to również 
dobetonowywania  elementów do istniejącej konstrukcji. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  -5oC,  jednak wymaga to zgody 
inspektora nadzoru (inżyniera), potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze  +20oC,  w chwili układania, i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniże 0oC  w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne na taką ewentualność, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.2.7. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-881B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą  PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami podanymi w normie  PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, 
sposobu i ilości pobierania próbek. 
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru (inżyniera). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w OST. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1.Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora nadzoru (inżyniera) 
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  i  PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej SST. 
Sprawdzeniu polega na: 
a) sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniem cech 

geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
b) sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, 
c) sprawdzeniu czystości deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
d) sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem adhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
e) sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym położenia 

górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma  PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora nadzoru (inżyniera) i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  PN-
S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
6.2.3. Mieszanka betonowa 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i mniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru 
(inżynierowi) wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą inspektora nadzoru (inżyniera), zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach inspektorowi nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru (inżyniera). 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunku wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą  PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.5. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.6. Beton 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami  PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą inspektora nadzoru (inżyniera), zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach inspektorowi nadzoru. 
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Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru (inżyniera). 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.8. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
a) kontrola  miejsca przechowywania czynników produkcji, 
b) sprawdzenie urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzenia betoniarki, 
c) sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki 

betonowej, 
d) sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeńdo pielęgnacji i obróbki 

betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór robót 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji  projektowej, przywołanych normami lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9.  PŁATNOŚĆ 

8.3. Ogólne zasady płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

8.4. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w trenie i oceną jakości wykonania robót  na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
● dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów, 
● prace pomiarowe i przygotowawcze, 
● wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
● wykonanie „Planu kontroli materiałów i robót”, 
● wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania), 
● oczyszczenie podłoża, 
● wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
● pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
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● oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
● przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
● montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
● oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
● przygotowanie mieszanki betonowej, 
● ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
● pielęgnację betonu, 
● rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
● usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
● oczyszczenie strefy robót z odpadów, i usunięcie ich poza teren robót, 
● wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
    specyfikacją lub zleconych przez inspektora nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone 
                                            Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250     Beton zwykły. 
3. PN-88/B-06250  PN-ENV 206-1:2002   Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
4. PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
5. PN-EN 197-2:2002      Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996       Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania stałości objętości 
7. PN-86/B-06712             Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996         Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywacji alkalicznej. 
11. PN-78/B-06714/15        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000        Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
                                                    Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001        Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. 
                                                    Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
                                                    obcych. 
16. PN-88/B-06714/48        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń   
                                                    postaci gliny. 
17. PN-78/B-06714/13        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
                                                    mineralnych. 
18. PN-77/B-06714/18        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001         Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika  

nasiąkliwości kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002        Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.  

    Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,  zgodność,   
     znakowanie i etykietowanie. 

22. PN-EN 934-6:2002         Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
                                                      kontrola zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-ISO 6935-1:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
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                                                      stosowane w kraju. 
25. PN-ISO 6935-2:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
26. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
                                                       stosowane w kraju. 
27. PN-89/H-84023.06          Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
28. PN-82/H-93215               Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
29. PN-91/M-69430               Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
                                                      Ogólne wymagania i badania. 
30. PN-92/D-95017               Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
                                                      Wspólne wymagania i badania. 
31. PN-91/D-95018               Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe .Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-75/D-96000               Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33. PN-72/D-96002               Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-63/B-06251                Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
35. PN-EN 313-1:2001          Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
36. PN-EN 313-1:2001          Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
37. PN-EN 636-3:2001           Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki  
                                                        użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
38. PN-84?M-81000              Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 
ST - 02.08.   PRZEPUST DROGOWY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową przepustu, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym 
Ujeździe”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustu 
pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym,                  
z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 
1.4.3. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 
1.4.4. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 
1.4.5. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 
1.4.6.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do 
osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody               do 
przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu                
i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 
1.4.7. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, 
równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu            i 
podtrzymania stoków nasypu. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                     
i z definicjami podanymi w ST 04.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.04.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą specyfikacją są: 
- rury wipro Dn 600mm   
- beton, 
- materiały na ławy fundamentowe, 
- materiały izolacyjne, 
- deskowanie konstrukcji  żelbetowych, 
2.3. Rury betonowe Wipro 
Rury  betonowe Wipro kielichowe dn 600mm długości L=2,50m z betonu klasy C 35/45 łączone na uszczelkę                
z elastomeru o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 23kN/ mb . Wodoprzepuszczalność W-8, nasiąkliwość                  
< 4%,mrozoodporność F= 150. Rury zgodne z normą PN-EN 1916:2005 
2.4. Beton i jego składniki 
2.4.1. Wymagane właściwości betonu 
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego należy wykonywać z betonu klasy co najmniej: 
- C20/25 (B 25)  - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
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Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 6, 
- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 100. 
2.4.2. Kruszywo 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania normy 
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas C 20/25 i C 25/30  i wyższych. 
Grysy 
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  
Piasek 
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego 
płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,25 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

5 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 
0,1% 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
Żwir 
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 
Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza się do 
10 %. 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

   Lp.              Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 
nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 
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3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 
więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

 

 

2.4.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej 
mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.4.4. Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich 
pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek 
lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 
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2.4.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania normy PN-
B-19701 [21].Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30                   i 
należy stosować cement klasy 32,5 . 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 

Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcyjnych  przepustów 

 Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach 

po 28 dniach 

- 

42,5 

16 

32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-
niej po upływie min. 

koniec wiązania najpóźniej, h 

60 

 

12 

60 

 

12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 
twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, 
% masy cementu, nie więcej niż 

 

5,0 

 

5,0 

 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.4.5.2. Przechowywanie cementu 

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
a)  dla cementu workowanego - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone 
z boków przed opadami), magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu            i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać 
cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 
2.4.6. Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom  
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PN-H-93215 [29].Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową . 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, 
chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
2.4.7. Woda 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie 
może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą. 
2.4.8. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy 
czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 
2.4. Materiały izolacyjne 
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane               
w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne –  
  za zgodą Inżyniera. 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji żelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i  
  PN-M-82010 [30], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom  
   określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
2.6. Elementy prefabrykowane 
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w 
liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż                               5 
wyszczerbień. 
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
2.7. Materiały na ławy fundamentowe 
Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], przepust po wykonaniu 
zabezpieczyć gruntu stabilizowanego cementem. 
3.0. Sprzęt do wykonywania przepustów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- koparki do wykonywania wykopów głębokich, 
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- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
- żurawi samochodowych, 
- betoniarek, 
- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport  materiałów. 
4.2.1. Transport kruszywa 
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 
4.2.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania                                
i zanieczyszczeniem. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po 
jej wytworzeniu. 
4.2.5. Transport prefabrykatów 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość                    co 
najmniej 0,75 R (W). 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem,                        
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
- rozebrania istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
- rozebrania istniejącego przepustu oraz komory wlotowej na połączeniu kanalizacji deszczowej, 
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z  ST 02.00  „Roboty ziemne”. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inżyniera. W 
szczególności zabezpieczenie może polegać na: 
- podparciu lub rozparciu ścian wykopów lub stosowaniu ścianek szczelnych. 
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały 
zaakceptowane przez Inżyniera. Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego 
użytku.Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem                   i 
zagęścić. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 
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Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości               
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie               
z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 
cm i -3,0 cm. 
5.3.2. Zasypka przepustu 
Jako materiał zasypki przepustu należy stosować piasek stabilizowany cementem ,żwiry, pospółki i piaski co najmniej 
średnie. 
Piasek stabilizowany cementem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości 
z jednoczesnym zagęszczeniem do Is=0,95. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 
5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.. Umocnieniu podlega dno oraz 
skarpy wlotu i wylotu. 
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych. 
Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w 
przepuście. 
5.6. Roboty betonowe 
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom            
PN-B-06250 [8].Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności                 
po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może ona być 
osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie 
doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania 
domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.  
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub betonowniach. 
Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 
± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 
± 3 % dla kruszywa. 
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 100 % 
jej pojemności roboczej. 
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej niż ± 
20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać,                  za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 
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5.6.2. Wykonanie zbrojenia 
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań ST i zgodnie z postanowieniem            PN-
B-06251 [9].Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu 
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym 
wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie 
musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane 
z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z 
prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inżyniera. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów, 
- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych  
  elementach 0,5 cm, 
- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż  ± 2 cm, 
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od dokumentacji  
  projektowej o więcej niż  ± 5 cm,otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez  
   tolerancji ujemnych, 
powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 
5.6.3. Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność                                   
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie 
zlewane wodą. 
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 
Elementy przyczółków przepustu z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
powinny odpowiadać wymaganiom: 
PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji                
i transportu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich wymiary powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6. 
Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prętów zbrojenia 
betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów 
skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie 
osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową może wynosić maksimum 
5 mm. 
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5.8. Montaż rur betonowych 
Przy układaniu przewodów z rur, niezależnie w jakich gruntach są układane, konieczne jest wykonanie wgłębień pod 
kielichy rur. Wgłębienia należy wykonać na całej szerokości wykopu. Warunek ten musi być spełniony także przy 
układaniu rur na fundamentach betonowych. Rury powinny opierać się nie na kielichach, lecz na swojej powierzchni 
bocznej. Zaniedbanie tego obowiązku, którego przestrzeganie jest bezwzględnie konieczne, może spowodować 
nieszczelność złączy. 
Rury należy montować przez wkładanie bosego końca do kielicha. Podczas montażu rura powinna być podwieszona. 
Musi istnieć możliwość bieżącej kontroli. 
Zasady montażu: 
- każda rurę przed opuszczeniem jej do wykopu należy szczególnie dokładnie oczyścić w kielichu i na  
  zewnętrznej powierzchni bosego końca. Starannie oczyszczone winny być uszczelki gumowe 
- w okresie zimowym powierzchnia wewnętrzna kielicha i zewnętrza bosego końca powinny być chronione przed  
  opadami atmosferycznymi aby uniknąć ich oblodzenia, 
- rury należy układać prostoliniowo, 
- na bosy koniec nałożyć uszczelkę, 
- wewnętrzną część kielicha i zewnętrzną część uszczelki należy dokładnie posmarować środkiem umożliwiającym 
łatwiejszy poślizg, takim jak np. pasta mydlana. Zakazuje się stosowania środków ropopochodnych (np. towotu). 
Połączenia rur dokonuje się metodą wciskania rury podwieszonej do rury uprzednio ułożonej. W trakcie wciskania 
dokonuje się takiego ustawienia położenia rur względem siebie, aby zachowane zostały wymiary przerwy 
dylatacyjnej. Wciskanie rur można zrealizować kilkoma sposobami. Wykluczyć należy najłatwiejsze i chętnie 
stosowane wciskanie przy pomocy koparki, gdyż nie zapewnia ono dostatecznej precyzji montażu. Rury należy 
łączyć np. za pomocą wciągnika śrubowego. Wciskanie rur należy wykonać z siłą wynoszącą minimum 2,5 razy 
ciężar rury. Między dnem kielicha a czołem bosego końca należy pozostawić szczelinę nie mniejszą niż 5 mm. 
Pozwala ona uniknąć uszkodzeń tych części rury przy niewielkich odchyleniach od osi. 
5.8. Izolacja elementów betonowych. 
Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem wody. 
Izolację należy nakładać na elementy suche zgodnie z instrukcjami wytwórców. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w 
punkcie 5.2 i 5.3. 
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8]. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu                                
z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją  
6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 
- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 
- usytuowanie ławy w planie, 
- rzędne wysokościowe, 
- grubość ławy, 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
6.6. Kontrola ułożenia rurociągów. 
Ułożenie rurociągu powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności z dokumentacją projektową 
oraz ustaleniami  punktu 5.8. 
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6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.9. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie wykopu, 
wykonanie ław fundamentowych, 
wykonanie deskowania, 
wykonanie izolacji przepustu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie przepustu obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
- wykonanie deskowania, 
- montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi , 
- rozebranie deskowania, 
- wykonanie izolacji przepustu, 
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- umocnienie wlotów i wylotów, 
- uporządkowanie terenu, 
- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
9.3. Cena ryczałtowa za wykonanie ścianki czołowej obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie ścianki czołowej: 
- wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 
- wykonanie zbrojenia elementów betonowych, 
- betonowanie  ścianki i skrzydełek , 
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
- zasypka ścianki czołowej, 
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu, 
- uporządkowanie terenu, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
[1]. PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności  
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                                           fizyczno- mechanicznych 
 [2]. PN-B-02356   Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych  
                                           z betonu 
 [3]. PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  
 [4]. PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
 [5]. PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  
 [6]. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
 [7]. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
 [8]. PN-B-06250  Beton zwykły 
 [9]. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
[10].PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  
                                           wytrzymałości betonu na ściskanie 
[11].PN-B-06262  Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą  
                                           młotka SCHMIDTA typu N 
[12].PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
[13].PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
[14].PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
[15].PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
[16].PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
[17].PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
[18].PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
[19].PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
[20].PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
[21].PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[22].PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
[23].PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
[24].PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[25].PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
[26].PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
[27].PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
[28].PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
[29].PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
[30].PN-M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
[31].PN-M-82121  Śruby ze łbem kwadratowym  
[32].PN-M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  
[33].PN-M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
[34].PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
[35].BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
[36].BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[37].BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
[38].BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
[39].BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
[40].BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
[41].BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
[42].BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego.  
                                           Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE  
ST - 02.09.  ROBOTY KONSERWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konserwacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego 
stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                
i realizowaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem robót związanych                 
z konserwacja rowów melioracji szczegółowej : 
a) odmulenie dna rowów  szerokością i warstwą podaną w dokumentacji projektowej wraz  z rozplantowaniem 
urobku namułu wzdłuż rowu warstwą pozwalającą na zachowanie dobrego spływu powierzchniowego terenu  w 
kierunku rowu . 
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Ciek  rzeka, potok, strumień, kanał, rów, prowadzące wody korytami naturalnymi lub sztucznymi w sposób 
ciągły lub okresowy, 

1.4.2. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu  rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie, 

1.4.2 Rów sztuczne koryto o szerokości dna mniejszej niż 1.50 m, prowadzące wodę stale lub okresowo, 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
pozostałymi definicjami podanymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót w ST. 
2. MATERIAŁY   
Nie dotyczy. 
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST. 
3.2. Sprzęt do robót konserwacyjnych  
Widły, łopaty, szpadle. 
4. TRANSPORT 
Nie dotyczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót   
Ogólne warunki robót podano w ST. 
5.2. Warunki wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót konserwacyjnych, zwłaszcza wysokich brzegów, należy uprzednio sprawdzić, czy 
nie zachodzi niebezpieczeństwo obsunięcia się brzegów, czy brzegi nie są podmyte przez wodę. 
Odmulenie powinno zostać wykonane warstwą określoną w dokumentacji projektowej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.  
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu powierzchni wycięcia dna i skarp  
7. OBMIAR   
Jednostką obmiaru jest 1mb wykonanego odmulenia. 
8. ODBIÓR  ROBÓT  I  WARUNKI PŁATNOŚCI  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
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8.2. Warunki płatności 
Płatność za jednostkę wykonanych robót zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót przez inspektora 
nadzoru. 
Cena jednostkowa robót obejmuje:  
-  prace przygotowawcze 
-  odmulenie 1mb dna rowu 
-  uporządkowanie strefy robót 
-  kontroli jakości wykonanych robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.  
9.2. Przewidywana ilość jednostek obmiarowych 
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych - wg. „Przedmiaru robót" . 
Płatność za jednostki według  niniejszej Specyfikacji  i odebrane przez inspektora nadzoru. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE 
ST - 02.10.   HUMUSOWANIE SKARP 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konserwacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego 
stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad : 

- prowadzenia robót związanych z humusowaniem i obsianiem skarp, przy grubości warstwy humusu od 15 do 20 cm 
z pielęgnacją przez okres 1 roku. Zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.2 Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
- humus 
- nasiona traw, 
- szpilki, paliki i pale, 
2.3. Humus 
Do humusowania skarp będzie użyty humus pozyskany na miejscu. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9]. 
2.5. Szpilki, paliki, pale 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny 
być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- płyt wibracyjnych o ręcznym prowadzeniu, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport humusu 
Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
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Przewiduje się pozyskanie humusu z miejsca inwestycji. Wykonawca powinien usunąć z humusu 
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. 
4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
4.2.3. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 5. 
5.2. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią roślinną na skarpach powinna wynosić od 15 do 20 cm. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy zbiorników humus należy 

umieszczać w komórkach teokraty, na skarpach rowów należy wykonać rowki poziome lub pod katem 30o do 45o 
o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.  
Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Obsianie nasionami traw 

      Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
Obsianie powierzchni skarp rowów i pasa dzielącego trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 20 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. W 
okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty 
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą 
ważność - licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 
Kierownik Projektu na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.   

Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych przez humusowanie i 
obsianie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
a)  Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 pozyskanie nasion traw, 
 dostarczenie materiałów (humus, nasiona traw, darnina),  
 rozłożenie warstwy humusu o grub. 20 cm, 
 bieżącą konserwację i pielęgnację powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawożenie w okresie gwarancji 

lub do czasu ukorzenienia trawy, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
2. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 

10.2. Inne materiały 
1.    Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 

2. Katalog szczegłów drogowych, ulic, placów i parków miejskich, Warszawa 1987r. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE  
ST- 02.11.   UMOCNIENIE Z KOSZY GABIONOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konserwacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego 
stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji z gabionów i obejmują: 
- wykonanie umocnienia skarpy zbiornika  z materacy gabionowych o wym. 6,0 m x 0,17 m x 1,5 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Gabion – prostopadłościenny element budowlany wykonany z drutu stalowego,  wypełniony 
materiałem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania skarp nasypu, budowy murów oporowych, 
budowy ekranów akustycznych, ogrodzeń. Wykonuje się je z siatki o oczkach 8x10 cm, z drutu o 
średnicy  2.7 mm lub 3.0 mm. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu  oraz ogólnymi wymagania dotyczące robót podano w 
ST .00.00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1 Rodzaje wykorzystywanych materiałów 
2.1.1. Zasady ogólne 
Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów konieczna jest zgoda 
projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału zażądać dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy 
materiałów będą wykonywane na koszt Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich 
certyfikatów.  
2.1.2. Wypełnienie koszy siatkowo kamiennych 
 Do wypełnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutów należy zastosować kamień skał 
twardych, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą w reakcje. Powinien 
być to kamień hydrotechniczny o granulacji 130-200mm wg PN-EN 13383-1. Minimalna dopuszczalna 
średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny 
przyjmuje się od 1.5 do 2.0 D.  
2.1.3. Gabiony  
Kosze gabionowe z drutu średnicy  od  3mm – dla części niewidocznej licującej z ziemią , średnicy 
4,5mm część widoczna przyczółka  , drut z powłoką cynkowo-aluminiową  , zgrzewany  Wielkość oczek 
8 x 10 cm. 
2.2. Sposób składowania 
2.2.1. Zasady ogólne 
 Materiały powinny być składowane na utwardzonej powierzchni w sposób zorganizowany, z 
podziałem na klasy i asortyment, w sposób uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie.  
Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i kontrolę 
jakościową.  
Wszystkie materiały budowlane muszą być składowane w sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i 
życiu ludzi. W projekcie nie zastosowano materiałów niebezpiecznych.  
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2.2.2. Wypełnienie koszy siatkowo kamiennych 
 Kruszywa i kamienie powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w 
szczególności zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi), 
rozsegregowaniem się i rozkruszeniem. 
2.2.3. Gabiony, materace i walce 
Kosze siatkowe zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zniszczeniem powłoki cynkowej , 
zanieczyszczeniem i korozją. 
 
2.2.4. Drut więzarowy i zszywki stalowe i spiralne 
 Drut więzarowy, zszywki stalowe i spiralne należy magazynować w warunkach takich jak 
kosze siatkowe. Jednak nie można dopuścić do niekontrolowanego wysypywania się spinek i plątania 
się drutu. Należy je składować w sposób usystematyzowany.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST .00.00.  
3.2. Sprzęt wykorzystywany do konstrukcji gabionowych 
Sprzęt używany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robót ziemnych. 
W szczególności należy wymienić: 
− koparki przedsiębierne, podsiębierne 
− ładowarki małogabarytowe, 
− środki transportu wewnętrznego, 
− spycharki, 
− wciągarki mechaniczne, 
− żuraw 
Cały wykorzystywany sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zaleca się jednak sprzęt 
wywołujący jak najmniejsze drgania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
4.2. Transport  kamienia 
 Kamień i kruszywo dostarczone będą samochodami natomiast na budowie przemieszczane 
ładowarkami małogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiału po powierzchni terenu. 
Należy ograniczyć do minimum operacje związane z przemieszczaniem, ładowaniem i 
rozładowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiał będzie dostarczany bezpośrednio na miejsce 
wbudowania.  
4.3. Transport koszy 
 Kosze  należy transportować małymi środkami transportowymi (około 5 t), lub ręcznie jeżeli masa 
elementów jest wystarczająco niska, aby kilkoro pracowników mogło w sposób bezpieczny dla ich 
zdrowia i życia przenieść go lub przewieźć korzystając z taczek, lub innych środków do transportu przy 
robotach ręcznych. Odległość transportu powinna być dostosowana do środków transportowych.  
Kosze należy transportować nie rozłożone do miejsca wypełnienia. Jeżeli miejsce ich wypełnienia leży 
w miejscu ich posadowienia w trakcie ich rozładunku należy je dokładnie ułożyć, tak by stanowiły 
konstrukcję zaprojektowaną.  
Jeżeli na miejsce wbudowania będą dostarczane kosze już wypełnione, należy je dostarczyć do miejsca 
wypełnienia i żurawiem przenieść w miejsce posadowienia.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem produkcyjno-
budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów 
procesu technologicznego powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 
Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii 
odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca. 
5.2. Wykonywanie umocnień gabionowych. 
5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Prace należy rozpocząć od starannego przygotowania podłoża. Powierzchnie dna i skarp należy 
uformować, a następnie usunąć ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na dokładnie 
wyrównanej powierzchni należy rozłożyć włókninę z zakładami 10 cm. W przypadku rozdarcia 
dodatkowo należy przyłożyć łatę, sięgającą co najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia. Pierwsze 
warstwy kamienia w koszu należy układać ręcznie, nie dopuszczając do zrzucania z wysokości. Należy 
unikać kontaktu ostrych krawędzi z włókniną. Kamień drobniejszy powinien być układany w pobliżu 
kontaktu z włókniną, grubszy bliżej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane są na budowę jako 
płaskie elementy, złożone na czas transportu. Należy je rozłożyć na włókninie i zszyć. Zszywania 
dokonuje się wzdłuż krawędzi wzmocnionych drutem jednym z trzech możliwych sposobów: 
− przez ciągłe owijanie drutu wiążącego tak, aby był on w co drugim oczku siatki nawinięty podwójnie, 
− nawinięcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu, 
− przez założenie spinek – zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. 
W pobliżu oczek siatki należy układać kamień grubszy, w środku materaca może być wbudowany 
drobniejszy. Kamień należy podawać do ułożonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami 
drewnianymi, bez zrzucania z dużej wysokości. 
5.2.2. Dokładność wykonania 
Odchylenie głównych wymiarów od projektowych nie powinny być większe niż ± 3 cm w planie. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego przygotowania podłoża dla konstrukcji 
siatkowo-kamiennych, właściwym ułożeniu poszczególnych konstrukcji, prawidłowym wypełnianiu ich 
materiałem kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukcji .  
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostka obmiaru jest 1 szt. wypełnionego kamieniami kosza siatkowo-kamiennego (gabionu) w 
formie przyczółka . 1 mb muru –przy umocnieniu skarpy rowu . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

Płatność za 1 szt/ 1mb. ułożonej konstrukcji siatkowo-kamiennej należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie materiałów, 
- ułożenie konstrukcji i wypełnienie ich materiałem kamiennym, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE  
ST- 02.12.   UMOCNIENIE FASZYNOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konserwacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego 
stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót umocnieniowych z żerdzi. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień z żerdzi. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlanym/wykonawczym. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płotek z żerdzi – (opaska brzegowa lub poprzeczna) – umocnienie podnóża skarpy 
koryta cieku wykonane z żerdzi przytwierdzonych palikami drewnianymi. 
1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  
normami  i  z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w OST. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z dokumentacją 
projektową  SST oraz z poleceniami inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST. 
2.2. Materiały stosowane do umocnienia 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowów objętymi niniejszą SST są:  
1) paliki i pale z żerdzi 
2.3.Paliki, pale  
Paliki  powinny  być  proste,  bez  sęków,  w  cieńszym  miejscu  ostro  zaciosane,  w  grubszym  równo  
ucięte prostopadle  do  osi  palika.  Dopuszcza  się  w  paliku  sęki  o średnicy  nie  większej  niż  1,5  
cm.  Odległość mierzona  wzdłuż  osi  między  dwoma  sąsiednimi  sękami  nie  powinna  być  mniejsza  
niż  10  cm.  Grubość palika  w  części środkowej  powinna  wynosić  6-8  cm.  Całkowita  długość  
palika  100  +  1  cm.  Zaleca  się stosowanie palików z wierzby świeżej z drewna zdrowego, nie 
zbutwiałego, nie porażonego szkodnikami. Dopuszcza  się  stosowanie  palików  wykonanych  z żerdzi  
lub  z  drewna  szczapowego  zarówno  drzew liściastych jak i iglastych.  
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.  
Szpadle, łopaty, „baby” –  drewniane do wbijania kołków w przypadku zabudowy kiszki faszynowej. 
4.  TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu 
 Warunki ogólne transportu podano w OST. 
4.2. Rodzaj transportu 
Dowolny sposób transportu. 
4.2.1.Transport materiałów z drewna  
Paliki  i  pale  można  przewozić  dowolnymi środkami  transportu  w  warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
5.2. Opaska z żerdzi. 
 Wykonanie umocnień z żerdzi rozpoczynamy od wbicia kołków o średnicy 6-8 cm i długości 1m  w  
odstępach  co  33cm rozpoczynając  od  dna  rzeki. Wysokość takiego płotka wyniesie 20 cm.  
a) opaski wykonane w dnie cieku, należy od strony skarpy, uszczelnić pionowym pasem 

geowłókniny lub płatem darniny, skierowanym murawą w stronę cieku oraz przykrytym od góry; 
darnina przybita do podłoża kołkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
6.2. Prowadzenie kontroli jakości 
Zakres kontroli robót: 
a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 
Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień 
oraz zgodności wykonania robót z wymogami. 
Kontrolę wymiarów i jakości robót, należy przeprowadzić w losowo wybranych przekrojach oraz 
dodatkowo we wszystkich miejscach budzących zastrzeżenia, w czasie dokonywania zewnętrznych 
oględzin. 
Do kontroli wymiarów umocnień należy używać miar wycechowanych co najmniej z dokładnością  
-  do 1 dcm do mierzenia długości, 
-  do 1cm do mierzenia wymiarów elementów umocnień, 
-  do 1mm do mierzenia szerokości szczelin. 
Rzędne korony umocnień, o ile określone są w dokumentacji należy sprawdzać za pomocą niwelacji 
podłużnej.  
6.2.1. Opaski z żerdzi 
Dopuszczalne odchyłki: 
-  długość  + 1m, 
-  odchylenie od projektowanej osi  + 3cm, 
-  rzędne góry (korony) opaski  + 2cm, 
-  odstępy między palikami  oporowymi  + 5cm, 
-  odstępy między palikami przybijającymi kiszkę do podłoża  + 10cm. 
6.2.2. Inne warunki 
-  zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
-  równość powierzchni umocnienia, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  oczyszczenie terenu, 
-  zgodność wbudowania materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
6.3. Kontrola jakości umocnień rowu. 
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  dokumentacją 
projektową i normami,  oraz  na sprawdzeniu średnicy palików i jakości żerdzi.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
-  1 mb wykonanego płotka z żerdzi 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
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Ogólne warunki odbioru robót ujęto w OST. 
8.2. Warunki odbioru 
Inspektor nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w OST. 
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty inspektor nadzoru uznaje za zgodne                        
z wymaganiami kontraktu. Jeżeli jeden z pomiarów dał wynik ujemny, inspektor uznaje roboty za 
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.  
9. PŁATNOŚĆ 
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 
-  wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 
-  wykonanie umocnienia, 
-  oczyszczenie miejsca pracy, 
-  kontrolę jakości robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Normy branżowe 
      -  BN-69/8952-30         Faszyna wiklinowa 
      -  BN-78/9224-04         Faszyna i kołki faszynowe 
      -  BN-69/8952-27         Kiszki faszynowe. 
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ST- 02.00. ROBOTY  BUDOWLANE  
ST- 02.13.   KONSTRUKCJE DREWNIANE: WIATY , KŁADEK PIESZYCH.TABLIC 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót polegających na budowie 
infrastruktury drewnianej, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „ Odbudowy zdegradowanego stawu 
wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji drewnianych wiaty, kładek pieszych, tablic 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno lite  
Elementy konstrukcyjne projektowanych obiektów powinny być wykonane z kantówki z tarcicy iglastej obrzynanej 
i pali toczonych okrągłych  sosnowych łączonych na zaciosy, śruby, opaski i klamry. (wymiary elementów 
konstrukcyjnych . 
Poszycie na mostku  z desek sosnowych frezowanych lub ryglowanych 4.5 x 14cm , mocowanych ażurowo z 
odstępem min. 1cm. Balustrady z pali toczonych sosnowych  dn 140mm  z nawierconymi otworami na pochwyty  
dn 80mm.  Tarcica sortowana, wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowana. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 
uzasadnionych.  
Stosowane do konstrukcji drewna powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji 
powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub 
więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie  
z PN-EN 338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B03150:2002. Wilgotność maksymalna drewna litego: 15%. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do 
odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów 
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez uprawnione 
osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.  
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo  
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.  
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.  
Oznaczenie Klasy drewna  
Klasy drewna   

C24 
 

C30 
Zginanie  24 30 
Rozciąganie wzdłuż włókien  14 18 
Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 
Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 
Ścinanie wzdłuż włókien  2,5 3 
Rozciąganie w poprzek włókien  0,4 0,4 
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy: 
 
Wady  C30 C24 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i  
zbitki: głębokie  

1/3 1/1 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i  
zbitki: czołowe  

1/2 1/1 

Chodniki owadzie  niedopuszczalne niedopuszczalne 
Zgnilizna  niedopuszczalne niedopuszczalna 
Szerokość słojów  4 mm 6 mm 
Oblina  dopuszczalna na długości 

dwu krawędzi zajmująca do  
1/4 szerokości lub długości 

dopuszczalna na długości 
dwu krawędzi zajmująca do 
1/4 szerokości lub długości 

 
Krzywizna podłużna  
a) płaszczyzn 30 mm:  
dla grubości do 38mm  
10 mm - dla grubości do 75mm  
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75mm  
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
2.1.3. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,  
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.  
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilości,  
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm,  
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;  
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
dla łat o grubości do 50 mm:  
- w grubości:+1 mm i -1 mm dla 20% ilości  
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla20%ilości  
dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla20%ilości  
- w grubości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i - 2mm;  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.  
2.2. Łączniki mechaniczne  
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub,  wkrętów do 
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002  oraz PN-EN 912 lub  
PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy użytkowania – zgodnie 
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z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach 
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015.  
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385.  
Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387.  
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną,  
z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i 
rozmieszczenia  
w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.  
Podczas montażu łączników należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych montażowych producenta.  
2.2.1. Śruby  
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
2.2.2. Nakrętki:  
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  
2.2.3. Podkładki pod śruby  
Należy stosować:  
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
2.2.4. Wkręty do drewna 
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
2.2.5.Impregnacja drewna  
Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz owadochronnie 
poprzez impregnację.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB . Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem.  
Zalecana metoda impregnacji: ciśnieniowo-próżniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów 
drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C- 04906:2000, 
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych 
ZUAT-15/VI.06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem oraz przed działaniem 
korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich 
stadiach ich wykonywania.  
Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać 
terminów ważności.  
2.2.5.Malowanie drewna  
Elementy malować preparatami drewnochronnymi w kolorze brązowym np. teak. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od 
niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z 
warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, 
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać 
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trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi  
w sposób niepowodujący powstawania ich deformacji.  
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane  
w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na 
podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy 
zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych.  
2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy.  
3. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.  
4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Konstrukcja kładek pieszych 
Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji wyrównać (wypoziomować) głowice pali S-1 i uzupełnić impregnację w 
miejscach gdzie pale były przycinane i ociosywane. Prace montażowe rozpocząć od zamocowania elementów 
poprzecznych (podwalin ). Zaimpregnowane elementy mocować do pali za pomocą śrub ciętych o średnicy 14 
mm z zastosowaniem poszerzanych podkładek. Górna krawędź podwaliny  winna tworzyć płaszczyznę z głowicą 
pala. W przypadku powstania uszkodzeń na zaimpregnowanej powierzchni drewna uzupełnić je przed zakryciem. 
Po zakończeniu montażu podwalin można ułożyć belki stropowe . Belki  winny być mocowane do  podwalin za 
pomocą gwoździ stalowych ocynkowanych o długości przewyższającej około 3 razy grubość belki. 
Na podwalinie mocować za pomocą śrub słupki S-3. Słupki zabezpieczyć zastrzałem Z-1.  
Do układania poszycia mostka można przystąpić po uzyskaniu zgody inspektora. 
Poszycie mostka (z zaimpregnowanych desek ryflowanych grubości 45 mm ) Deski układać na belkach z 
odstępem 1,0cm. Do mocowania poszycia wykorzystać gwoździe stalowe ocynkowane. W przypadku powstania 
uszkodzeń na zaimpregnowanej powierzchni drewna uzupełnić je przed przybiciem. 
Barierki wykonać z drewna sosnowego toczonego lub struganego określonych średnic. Zamocować ją do 
podwalin za pomocą słupków o średnicy 140mm. 
Wszystkie obiekty zaprojektowanych na trasie ścieżki oparta jest o jednakową konstrukcję. 
Zmiany rozwiązań projektowych można wprowadzać jedynie jeżeli są podyktowane względami estetycznymi i nie 
wpływają na ogólny charakter obiektów oraz nie zmieniają założonych walorów funkcjonalnych urządzeń.  
Roboty budowlano-montażowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z odpowiednimi przedmiotowo warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB oraz normami powołanymi w ww. opracowaniach na 
podstawie, których opracowano poniższe zalecenia.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót budowlano 
montażowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z instrukcją montażu dostarczoną przez 
producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami.  
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów  

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:  
-w zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami 
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  
- w zapisach w dzienniku budowy,  
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- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.  
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub 
certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.  
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).  
6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych  

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.  
Badanie elementów przed montażem obejmuje:  
- pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:  
- kładka piesza – 1szt 
- tablica -1 szt 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Konstrukcje drewniane uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji  projektowej, przywołanych normami lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9.  PŁATNOŚĆ 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb, m2/ 1szt  konstrukcji drewnianej zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w trenie i oceną jakości wykonania robót  na podstawie wyników pomiarów . 
Cena jednostkowa obejmuje całkowite zrealizowanie budowli w terenie: mostka, barierki, pomostu widokowego, 
schodów i tablicy informacyjnej . 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.  
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.  
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.  
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.  
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.  
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych.  
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.  
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada określenia 
nośności i odkształcalności.  
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania dotyczące 
gęstości drewna.  
10.1. Inne  
Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1995.  
Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiały Budowlane" 1996.  
Żenczykowski W.: " Budownictwo ogólne" Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
92

Żenczykowski W.: .Budownictwo ogólne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody.  
Arkady, Warszawa 1967 r.  
Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszów 2004 r.  
Urządzenia zabawowe należy wykonać opierając się na obowiązujących normach krajowych i europejskich 
dotyczących placów zabaw, tj. obecnie „PN-EN 1176-1; 1176-2; 1176-3; 1176-4; 1176-5; 1176-6; 1176-7” oraz 
„PN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.” 
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ST- 03.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 03.01.  ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budowa nawierzchni w ramach przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w 
Starym Ujeździe”. 

Po ułożeniu rurociągów drogi należy odbudować zgodnie z wydanymi decyzjami właścicieli  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i 
mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego 
asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla ST sporządzanych indywidualnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 
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Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
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. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Inne określenia – zawarto w ST-00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót , powinien przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości (PZJ). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
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odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 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 Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba                  
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                                 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
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. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu 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, SST i wskazaniach 
Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
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oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp., wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                   
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowanym  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
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na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik 
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do 
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dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 
(3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. 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 Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00. obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt ryczałtowy wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie publicznego oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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ST- 03.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 03.02.   ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych i punktowych robót ziemnych w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego 
w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-
ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 
cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 
skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
106

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 

 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
          Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
          Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
          Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 
+1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
          Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
          Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
          Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
          Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 
cm lub +1 cm. 
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6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
          Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST- 03.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 03.03.  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
1. WSTĘP      
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu 
wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00. pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien 
charakteryzować się grupą nośności G1.Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, 
należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00. pkt 3. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00.00. pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00. pkt 5. Sposób wykonania skarp wykopu 
powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających 
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej 
obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
109

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 
1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Dodatkowo można 
sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. pkt 8. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
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− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  
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ST- 03.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 03.04.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach 
projektu pn.: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach 
miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

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

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

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-00.00 w pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
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Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 
jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.Do profilowania podłoża należy 
stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

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

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 
-5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 . 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST- 03.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 03.05.  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJACE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach projektu pn.: „Odbudowa 
zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi 
grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piaski, 
− żwir i mieszanka, 
− geowłókniny, 

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
− miał (kamienny). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004], dla klasy I i II.Miał kamienny do warstw 
odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 . 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-00.00 „Roboty ziemne” oraz ST-03.01.„Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa 
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 
warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

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

zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
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Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W 
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

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

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy-    nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy- nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 . Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy 
mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne -warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe -różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie - oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy - warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 
cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
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koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1.Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy 
badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

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

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

  
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

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

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

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST- 03.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 03.06.  PODBUDOWA Z KRUSZYW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z podbudową z kruszyw pod nawierzchnie asfaltowe, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Odbudowa 
zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 i obejmują ST-03.07 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie”. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mech. wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-05.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów - materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa- krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową kruszywo 
na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa  powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
 
30 

 
45 
 
 
40 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
40 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
 
PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
PN-S-06102[21] 

 
2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 , 
- wapno wg PN-B-30020 , 
- popioły lotne wg PN-S-96035 , 
- żużel granulowany wg PN-B-23006  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa 
i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować  
zgodnie z PN-S-06102 . 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu-podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 .Transport pozostałych materiałów powinien odbywać 
się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót- podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  ST-03.01. „Roboty ziemne”. Podbudowa 
powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

     
d

D

85

15 ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona z zachowaniem 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 [1] (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 
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przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 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. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   podano w tablicy 2. 
 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 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 - powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-
17  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy-zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 
Jeżeli przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 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 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2 ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa -badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co  20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy:w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

 
6.4.1. Szerokość podbudowy -szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.2. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie mogą 
przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy -Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża -oś podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa  

o wskaźniku wnoś  

nie mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS 

nie 
mniejszy 

niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste  
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia  
mierzony płytą  o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 
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6.5. Zasady postępowania 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. 
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 Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 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 Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  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-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
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-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21.A PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
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26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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ST- 03.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 03.07.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach przedsięwzięcia pn .: 
„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte są w ST-03.07 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-05.01 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa- powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST-03.07 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa -kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST-03.07 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. SPRZĘT  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Przygotowanie podłoża -Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  
05.01 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa - mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami 
podanymi w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa 
przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, 
szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi  ST, zgodnie z PN-S-06102 . 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa - Ustalenia dot. rozkładania i zagęszczania 
mieszanki podano w ST-03.01 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.4. Utrzymanie podbudowy - wg wymagań określonych w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.6. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót -przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót - częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy - Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano 
w ST-03.01 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyZasady postępowania z wadliwie 
wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie podbudowy z kruszyw obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
128

ST-03.00. ROBOTY DROGOWE  
ST- 03.08.  NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Odbudowa zdegradowanego stawu 
wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023. Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej bezpośrednio na podłożu gruntowym.  
1.4. Określenia podstawowe  
Nawierzchnia tłuczniowa -jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu 
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.  
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.  
Kruszywo łamane zwykłe -kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100.  
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.  
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm.  
Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm.  
Mieszanka drobna granulowana -kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 
kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych 
krawędziach i narożach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm.  
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -
05.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:  
- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,  
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,  
- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,  
- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.  
2.2. Wymagania dla kruszyw  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112.  
2.3. Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,  
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku  
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz  
pomp do napełniania beczkowozów wodą.  
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4. TRANSPORT  
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.  
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie 
dopuścić do obtłukiwania krawędzi.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST-03.11 pkt 5.2 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Nawierzchnię należy wykonywać w dwóch warstwach o gr. po 8 i 15 cm.  
Grubość warstw nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm.  
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowaną.  
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.  
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym 
gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast 
górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.  
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, 
co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.  
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami.  
Warstwę górną nawierzchni należy zamulić, poprzez rozsypanie cienkiej warstwę miału (lub ew. piasku), obficie 
skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie 
zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w 
głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i 
tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.  
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie 
była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez 
samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu 
na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny być wykonane 
zgodnie z wymogami pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji.  
6.2. Badania właściwości kruszywa  
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
Badania kruszywa powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora 
Nadzoru.  
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6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, 
następujące właściwości:  
- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziaren nieforemnych w 
kruszywie -co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2,  
- ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu -przy każdej zmianie 
źródła pobierania materiałów.  
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.  
Pozostałe wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych nawierzchni :  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Równość nawierzchni -nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN68/8931-04. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy 
zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej.  
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %.  
Rzędne wysokościowe nawierzchni -różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
Ukształtowanie osi w planie - oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 5 cm.  
Nośność podbudowy – pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni z tłucznia kamiennego  
LP Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m  

łatą na każdym pasie ruchu  
 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 
 Grubość nawierzchni Podczas budowy:  

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz  
nie rzadziej niż raz na 400 m2  
Przed odbiorem:  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 Nośność nawierzchni nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
 
6.5. Pomiar nośności nawierzchni  
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. 
Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.  
Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej  

Kategoria ruchu 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty 
o średnicy 30 cm, MPa 
pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki  100 140 
Ruch lekkośredni i średni  100 170 
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Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do  
pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2  
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  
6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni  
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.  
6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni  
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót 
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego  
wykonania przez Wykonawcę robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),  
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
[1]. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
[2]. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
[3]. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
[4]. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
[5]. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
[6]. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
[7]. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
[8]. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
[9]. PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

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

[11]. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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ST- 03.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 03.09.  OPORNIKI BETONOWE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem oporników, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w 
Starym Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
1.3. Określenia podstawowe 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
Krawężniki betonowe powinny spełniać normę BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 
2.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 
szerokość krawężnika. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .Kruszywa można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
134

wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  Zewnętrzna 
ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 

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

 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 
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 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 
m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- 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, 
- 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-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie krawężnika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
[1]. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
[2]. PN-B-06250 Beton zwykły 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
136

[3]. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
[4]. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
[5]. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
[6]. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

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

[8]. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
[9]. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
[10]. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[11]. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[12]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[13]. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

       [14]. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  
                                                      torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
        [15]. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i  
                                                      torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

[16]. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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ST- 04.00. BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY  
ST - 04.01.   ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji elementów małej architektury w projekcie pn.:„ Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym 
Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją elementów 
małej architektury na terenie cmentarza. 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane w podłożu, zgodnie z zaleceniami producenta 
danego elementu. 

Projektuje się ustawienie ławek z okrągłych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie i siedziskach 
drewnianych (drewno liściaste barwione) następującego typu: kolor elementów drewnianych to palisander, kolor 
elementów żeliwnych to czarny matowy.  
Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo środkami 
nietoksycznymi. Wszystkie elementy metalowe będą malowane na kolor czarny. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- łopaty, 
- poziomice, 

- szpadle, 

- kielnie, 

- taczka, 

- betoniarka. 

4. TRANSPORT. 
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też  

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje się zgodnie  
ze wskazówkami producenta.  
 
5.1. Ławki 
Ławki  typowe z oparciem 

Ławki typowe ( wysokość  77 cm, szerokość  65 cm, długość  180 cm) ustawione przy alejkach w  
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.  
Stylistyka ławek typowych została pokazana na załączniku nr 1 do opisu części architektonicznej.  
Jest to typ ławek obecnie funkcjonujących na terenie Cmentarza.  
Dopuszcza się  rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub lepszego poziomu 
technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie oraz specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót.  
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Konstrukcję  ławki wykonać  z okrągłych profili stalowych powlekanych antykorozyjnie. Kolor zewnętrznej powłoki 
– ciemny grafitowy RAL 7016. Siedzisko wykonane z desek drewna świerkowego, impregnowanego ciśnieniowo 
w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Krawędzie desek frezowane. Powierzchnia desek 
szlifowana i trzykrotnie pokryta lakierobejcą.  Kolor lakierobejcy – palisander.  
Podstawa słupków stalowych ławki powinna posiadać  marki stalowe na kołki rozporowe w celu  przytwierdzenia 
ławki do podłoża.  
Należy ustalić z Administratorem cmentarza , które ławki zakotwić na stałe , a które pozostawić z możliwością do 
ewentualnego przestawienia. W miejscach ustawienia ławek planuje się wykonać nawierzchnię mineralną. 
W każdą parę słupków stalowych ławki posadowić  i zakotwić  na projektowanej ławie betonowej z betonu C16/20 
o podstawie 20/50cm i wysokości 20cm.  
Górny poziom ławy powinien być zagłębiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia  mineralna 
grubości 5cm przykrywała powierzchnie ławy.  Podkładkę dystansową  pomiędzy każdą stopką słupków ławki a 
ławą fundamentową stanowić  będzie płytka granitowa.  
 
Fundament  

W przypadku nawierzchni brukowych ławkę mocować kołkami rozporowymi M8 do kostki brukowej. 
W przypadku nawierzchni mineralnej każdą parę słupków stalowych ławki posadowić i zakotwić na projektowanej 
ławie betonowej z betonu C16/20 o podstawie 20/50cm i wysokości 20cm. 
Górny poziom ławy powinien być zagłębiony w gruncie na tyle, aby projektowana nawierzchnia mineralna 
grubości 5cm przykrywała powierzchnie ławy. 
Podkładkę dystansową pomiędzy każdą stopką słupków ławki a ławą fundamentową stanowić będzie płytka 
granitowa. Całość połączyć kołkiem rozporowym M8 jak na poniższym rysunku. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ławki bez oparcia 

Ławki prefabrykowane wykonane są częściowo z betonu zbrojonego. Faktura zewnętrzna powinna być 
utrzymana w tonacji ujęcia wody czyli naturalny grys lub żwir w kolorze szarym . 
Listwy siedziska wykonane z drewna jodłowego  gładkie, fazowane oraz malowane bejcolakierem w kolorach 
teak lub palisander. Do barwienia desek siedziska stosować  kolor  identyczny jak w obecnie funkcjonujących 
ławkach.  Wymiar całkowity w rzucie 200/45cm. Wysokość  całkowita (liczona od podłoża) około 45cm.  
Dopuszcza się  rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub lepszego poziomu 
technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie oraz specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót.  
Elementy  żelbetowe ławki  posadowić  na  fundamencie.  
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Fundament wykonać  jako dwuwarstwowy  o wysokości  60cm. 
- warstwa  podsypka z pospółki - warstwa niewysadzinowa o wysokości  35cm ,   
  zagęszczona do  Id=0,7 .  
-  beton klasy  C 20/25  warstwa  25cm 
Ławki tego typu zostały zlokalizowane tylko w okolicy kolumbarium – szczegóły w części rysunkowej projektu 
małej architektury. 
 
Budki lęgowe dla ptaków 
Stylistyka budek pokazana na załącznikach typowych rozwiązań projektu technicznego. 
Budki drewniane zabezpieczone w miarę możliwości środkami ochronnymi przed biokorozją do stosowania na 
zewnątrz. Gwarancja trwałości drewna minimum 5lat. 
Budki ustawiać w miejscach wskazanych przez Administratora parku. 

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola w czasie montażu punktów poboru wody, ławek oraz koszy na śmieci polega na sprawdzeniu: 

- zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem 
rozmieszczenia, ilości, 

- jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności 
kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

5. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) elementu małej architektury. 

 6.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i 

wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy betonowe, 
wykonanie stóp betonowych, 
mocowanie elementów do stóp betonowych. 

7.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe, 

PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej, 

PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych, 

PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane), 

PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok, 

PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno. 
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ST- 05.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
ST- 05.01.  NASADZENIE ZIELENI 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z nasadzeniem zieleni w ramach przedsięwzięcia pn .: „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym 
Ujeździe”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem 
drzew i krzewów oraz  zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach.  
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu  
1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości minimum 2,50 m z 
wyraźnym nieprzyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną  
1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  
1.4.7 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego  
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiał roślinny sadzeniowy 
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST„Wymagania 
ogólne”  pkt 2.  
2.1.1.1 Trawniki 
Ziemia kompostowa  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu.  
Kompost fekaliowo-torfowy -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi                        
z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent 
do wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].  
Kompost z kory drzewnej -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą.  
Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu -N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania.  
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2.1.1.2 Drzewa i krzewy 
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
DRZEWA: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony nie powinny być przycięte chyba, że jest to cięcie formujące, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików podtrzymujących, 
KRZEWY: 
- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku 
rozgałęzieniami, 
- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
 Wady nie dopuszczalne 
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia korony, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
 Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem 
2.1.1.3  Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 
 Do nasadzenia należy wykorzystać  gatunki drzew i krzewów wyszczególnione w dokumentacji 
technicznej: 
2.2 Nawozy mineralne  
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
145

 
4.2 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i 
pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Materiał roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to 
niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Roboty powinny być 
wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
5.2. Trawniki  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- grunt rodzimy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z kompostem, nawozami mineralnymi  
oraz starannie wyrównany,  
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i  
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie  
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
5.2.2. Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym  
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem  
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę  
października),  
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,  
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu  
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego -około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów  
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:  
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
5.3 Drzewa i krzewy 
5.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – wiosna (do 15.05.2015r,), 
- miejsce sadzenia – na terenie miasta Opola, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną, 
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- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować  miskę i podlać, 
- drzewa należy przymocować do palików, 
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
5.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i 
polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
- ilości rozrzuconego kompostu,  
- prawidłowego uwałowania terenu,  
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
-gęstości zasiewu nasion,  
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
6.3 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości sadzonych 
roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
dla przedsięwzięcia: 

„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
147

 
6.3.1 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.1. Jednostka obmiarowa trawników i nasadzeń  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.  
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę.  
9.2. Cena ryczałtowa wykonania trawnika obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie gruntu rodzimego, rozrzucenie kompostu,  
- zakładanie trawników,  
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
9.3 Cena jednostki obmiarowej  nasadzeń 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1]. PN-G-98011   Torf rolniczy  
[2]. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy  
[3] PN-R-67022           Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[4] PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
]5] PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
[6] BN-76/9 125-0 l.         Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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ST- 06.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY  
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące organizacji placu budowy w ramach 
przedsięwzięcia pn : „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy  
objętym Kontraktem, a więc: 
- opracowanie projektu organizacji placu budowy 
- zapewnienie dojazdu do placu budowy 
- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
- przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy 
- doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu 
- zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja 
- zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni, urządzeń sanitarnych 
- zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych 
- zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót na obiekcie mostowym 
- utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystywane jako dojazdy 
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2.MATERIAŁY 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy. 
3.SPRZĘT 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu 
budowy. 
4.TRANSPORT 
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy, 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w pkcie 1.3 niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych 
materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla 
wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. 
Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu 
organizacji budowy. 
5.2 Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
uzgodnieniu z Inspektorem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót 
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- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po  
terenie wymagającym dzierżawy. 
Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy, 
sporządzonym zgodnie z pkt 5.1. niniejszej ST. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy należy do obowiązków Wykonawcy. 
5.3 Zapewnienie terenu pod plac budowy 
Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W 
przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie 
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierżawionym. 
Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
5.4 Przełożenie istniejących urządzeń obcych 
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemożliwiające 
prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu 
budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
5.5. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym. 
5.6 Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-00.00, przy 
czym należy m. in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po ich uprzednim  
oczyszczeniu 
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami 
prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych użytkowników, które 
będą wykorzystywane jako dojazdy. 
5.7 Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, a także teren naruszony przez doprowadzenie na plac 
budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli Inspektora podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji 
placu budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu, obejmującemu wykonanie wszystkich robót 
składowych, określonych w projekcie organizacji placu budowy, zatwierdzonym przez Inspektora. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji placu 
budowy.Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót  
z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt 6 niniejszej ST. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót określony w projekcie organizacji placu budowy. 
Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe za poszczególne roboty składowe wchodzące w ogólny zakres robót 
przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę dla określenia 
kwoty ryczałtu.W kwotach ryczałtowych mieszczą się także: 
- sporządzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami 
- opłaty za energię elektryczną, wodę i łączność 
- koszty obsługi i dozorowania placu budowy 
- koszty ewentualnej dzierżawy gruntu 
- koszty związane z utrzymaniem czystości (związanej z prowadzeniem budowy) dróg dojazdowych. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) 
[2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.grudnia 1994r.w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2, poz. 30). 


