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KODY CVP: 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45112720-
8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych   
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu   
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu   
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby.  
 
D.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 1. Wstęp  
 1.1. Przedmiot SSTWiORB  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania wspólne dla poszczególnych zadań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru Robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-
pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi SSTWiORB:  
D - 01  Wytyczenie obiektów  
D - 02  Roboty rozbiórkowe 
D - 03  Wykopy w gruncie nieskalistym  
D - 04  Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
D - 05 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
D - 06 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA  
D - 07 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
D-08 Obrzeża nawierzchni  
D-09 Nawierzchnia z kostki elementów betonowych  
D-10 Nawierzchnia piaszczysto-gliniasto-żwirowa 
D-11 Mała architektura, urządzenia 
D-12 Zieleń  
  

1.4. Określenia podstawowe  

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

  

1.4.1. Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania. 1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 1.4.3. Dokumentacja budowy - pozwolenia na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  1.4.4. Dokumentacja 

powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 1.4.5. Dziennik Budowy – zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący 
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do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 1.4.6. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego,  o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie Robót i administrowanie Kontraktem. 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. Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego (pracownik Zamawiającego),  o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i 

Inżynier, która wypełnia obowiązki  jakie wynikają z roli Zamawiającego na mocy kontraktu. 1.4.9. 

Koryto/podłoże - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 1.4.10. Kosztorys ofertowy – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności ich 

wykonania z podaniem cen jednostkowych Wykonawcy za każdy asortyment robót. Kosztorys 

ofertowy jest uzupełnionym przez Wykonawcę Ślepym Kosztorysem. 1.4.11. Laboratorium - drogowe 

lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 1.4.12. 

Materiały - wszelkie wyroby budowlane i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 1.4.13. 

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-

użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

1.4.14. 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. 1.4.15. Podłoże gruntowe- grunt 

rodzimy lub nasypowy, stanowiący posadowienia obiektu.  

1.4.16. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 1.4.18. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 1.4.19. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 1.4.20. Rysunki - część Dokumentacji 

Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 1.4.21. Sieć wodociągowa – jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do 

doprowadzenia wody do budynków na cele bytowo-gospodarcze i hydrantów. 1.4.22. Teren budowy 

– teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione 

w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 1.4.23. Urządzenia budowlane - urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  1.4.24. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 1.4.25.  Znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący 

zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z 

Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 1.4.26.  Znak CE - zastrzeżony znak wskazujący 

zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z 
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normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną lub Krajową Specyfikacją Techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 1.5. Ogólne 

wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na Terenie Budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą 

wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy 

Budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą 

zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności 

 środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i 

 

  

1.5.1.    Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety SSTWiORB.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. Wykonawca – uprawniony geodeta, na podstawie „Części geodezyjnej” zawartej  w 

Dokumentacji Projektowej, wyznacza oś trasy, obiekty itp.  

  

1.5.2.    Dokumentacja Projektowa  

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania następującej Dokumentacji:  

1) Program Zapewniania Jakości (PZJ):  a) ogólny – zawierający ogólny system i procedury zarządzania 

jakością,  b) szczegółowe dla poszczególnych rodzajów robót;  

 2) Projekty organizacji budowy, harmonogram robót i projekty transportu;  

 3) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 

dróg technologicznych;  

 4) Projekty technologiczne robót rozbiórkowych;  

 5) Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy. Do obowiązków 

Wykonawcy będzie należeć:  a)  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i 

złożenie wniosku  o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,   b) uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,   c) sporządzenie informacji o 
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wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do 

właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.   

 6) Projekty robocze zbrojenia konstrukcji betonowych; 7) Recepty laboratoryjne mieszanek 

betonowych; 8) Projekty technologii betonowania; 9) Projekty rusztowań i deskowań; 10) Projekty 

technologiczne prac ziemnych wraz z pracami fundamentowymi, 11) Projekty pomostów roboczych, 

podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych; 12) Projekt warsztatowy elementów 

konstrukcji stalowych; 13) Rysunki warsztatowe balustrad 14) Projekty robocze zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów inżynierskich; 15) Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentacją wynikającą z uzgodnień szczegółowych.  

  

oraz inne nie wymienione projekty technologiczne związane z wykonaniem robót wymienionych  w 

SSTWiORB.  Wykonawca dokona uaktualnienia uzgodnień, których ważność wygaśnie. Wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem, zaopiniowanie i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w cenie 

Kontraktowej i nie będą podlegały oddzielnej zapłacie.  

  

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB  

Dokumentacja Projektowa, SSTWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca powinien na etapie 

przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i 

roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji.  

Wykonawca, w przypadku stwierdzenia błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

powinien o tym fakcie natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być 

zgodne z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB. Odchylenia od danych projektowych, cech 

materiałowych i innych wielkości  określonych w Dokumentacji są możliwe tylko w ramach podanych 

w SSTWiORB tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SSTWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, odpowiadającymi wymaganiom Dokumentacji, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 

w sposób uzgodniony z Inżynierem. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
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Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

właścicielom nieruchomości sąsiednich dostęp do ich nieruchomości w trakcie całego procesu 

budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania właścicieli nieruchomości o 

trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie trwania utrudnień w dostępie do 

nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do nieruchomości będzie ponosił 

Wykonawca. Dojazdy tymczasowe do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być 

utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.  Wykonawca zobowiązany jest 

do montażu urządzeń oczyszczających koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę, po 

której odbywa się ruch.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

  a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do niezbędnego 

minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów skrócić do 

niezbędnego minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych);  

  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

    1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, dróg dojazdowych, zaplecza 

budowlane zlokalizować poza granicami istniejących i projektowanych obszarów chronionych oraz z 

dala od terenów zabudowy mieszkaniowej. – (zgodnie z decyzja środowiskową).    2) środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed:  

budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

   c)  plac budowy i jego zaplecze organizować z uwzględnieniem zasad minimalizacji zajęcia terenu  i 

przekształcania jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację,     d) Wykonawca 

przed rozpoczęciem robót powodujących powstawanie odpadów uzyska uzgodnienie Inżyniera co do 

zakresu informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobu gospodarowania wytworzonymi 

odpadami, tak aby zapewnić spełnienie wymagań Ustawy o odpadach. (Dz.U.2001 nr 62 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami).  

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezpośrednim sąsiedztwie koron 

drzew nie powinny być zlokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego 

drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Prace odwodnieniowe, w miarę możliwości, 

należy prowadzić poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód 

gruntowych w okresie wzrostu drzew, należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do 

minimum.  
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 Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie budowy. 

Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako 

wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu 

posiadaczowi odpadów, za którego działalność Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed 

Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.   

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów, 

Wykonawca ma obowiązek:  

 

trakcie prac rozbiórkowych z odpadami niebezpiecznymi (np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich 

zanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi 

uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów 

 

 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

obciążają Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 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, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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. 

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. Lokalizację powyższych elementów Wykonawca uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń na własny koszt. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
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wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych.  Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością.  Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

1.5.10. 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.  

Szczegółowe wymagania odnośnie zachowania bezpieczeństwa pracy podczas poszczególnych robót 

zostały określone w odpowiednich SSTWiORB. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej 

zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
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godziny po otrzymaniu tego polecenia. Jeśli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzeń 

jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera 

dokona naprawy takiego uszkodzenia na własny koszt. Budowla drogowa lub jej element muszą być 

doprowadzone do stanu zgodnego  z wymaganiami Kontraktu.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń  i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera.  

1.5.13.       Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają 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. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, 

że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych  w dokumentach.  

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 Skarbu 

Państwa.  W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych, przedmiotu, co do którego 

istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w 

tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia  oraz niezwłocznie 

powiadomić Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. Jeśli w przypadku opisanym powyżej Konserwator 

Zabytków nakaże przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, Wykonawca 

wprowadzi na plac Budowu archeologów. Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do 

współdziałania z Wykonawcą prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez 

archeologów terenu prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za koordynację tej współpracy 

odpowiedzialny jest Inżynier kontraktu. O rozpoczęciu  i zakończeniu badań  należy powiadomić 

Konserwatora Zabytków. Wykonawca robót budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał 

Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących badań archeologicznych. Jeżeli w wyniku 
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tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub wysokość 

kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową.  

1.5.15. Niewybuchy  

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót ziemnych na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 

odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie). O zdarzeniu należy niezwłocznie 

powiadomić Inżyniera oraz postępować zgodnie z jego instrukcjami.  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji Robót.  

2.2. Materiały dopuszczone do stosowania  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881), wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:    

 a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo: b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo:  

c) oznakowany znakiem budowlanym, z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania 

CE.    

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny 

towarzyszyć miedzy innymi następujące informacje:  

 

dane 

umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, 

jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.  
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Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego 

oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:  

 

identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 

 

jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności 

wyrobu budowlanego.  

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań podanych wyżej będą odrzucone. 

2.3. 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 wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi 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. 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. Eksploatacja źródeł 

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

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca i zatwierdzi Inżynier.  Jeśli 

Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez Inżyniera. 

Teren zwałki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu 

zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inżyniera. 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w 

cenie kontraktowej.  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.  

  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SSTWiORB 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 potrzebne z 

uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 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 i zaakceptowanych przez Inżyniera. Miejsca składowania 

materiałów budowlanych lub urobku należy zlokalizować poza zasięgiem koron drzew.  

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 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 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 Robót, c) Jeżeli 

produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera, 

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. Podstawowy sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera;   

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach 

Inżyniera. 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 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 SSTWiORB przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
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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 usunie taki sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia z terenu budowy na własny koszt.  

4. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

(sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

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, SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, na 

własny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczeń) samochodów wyjeżdżających z budowy na 

drogę przy pomocy np. strumienia wody bądź sprężonego powietrza. Stanowiska do czyszczenia opon 

ma być zlokalizowane poza drogą, niedopuszczalne jest przenoszenie zanieczyszczeń na drogi 

publiczne. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. Wykonanie 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 SSTWiORB, PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie 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.  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. Sprawdzenie wytyczenia 

Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed 

wykonania prac. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SSTWiORB, a 

także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów  i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Inżynier 

podejmuje decyzje z sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych materiałów i 
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postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacja Dokumentacji 

Projektowej, SSTWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków Kontraktu. 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.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowe programy 

zapewnienia jakości. W szczegółowych programach zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót gwarantujący wykonanie Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi normami  

i przepisami prawnymi, SSTWiORB oraz ustaleniami. Szczegółowe programy zapewnienia jakości 

zapewnienia bhp, szczegółowy „P

jakością wy

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 

n i urządzeń stosowanych na 

budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, k

ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

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, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SSTWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SSTWiORB, normach i 
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier 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 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. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi 

sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczone wraz z 

próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od 

Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.  Na zlecenie Inżyniera 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 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 SSTWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
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Inżynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 

pomocy. Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SSTWiORB 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 SSTWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty wymagane ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881). W przypadku materiałów, 

dla których ww. dokumenty są wymagane przez SSTWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. W przypadku materiałów, dla 

których w/w dokumenty są wymagane przez SSTWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia atestów materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SSTWiORB w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SSTWiORB w 

czasie postępu robót.  Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych (SSTWiORB).  Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń.  

  

6.8. Dokumenty budowy  
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6.8.1. 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 Kierowniku Budowy. 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 funkcji. 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 osób uprawnionych.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

  

 atę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

  

  

 nżyniera,  

  

 

odbiorów Robót,  

 dlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

  

 d i w trakcie 

wykonywania Robót,  

  

 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

 ntów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

  

  

  

6.8.2. Dzienniki laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, znaki CE lub znaki 

budowlane wyrobów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dziennik 

laboratoryjny będzie zawierał dziennik pogodowy. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Dzienników laboratoryjnych 

następujące dokumenty: a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły przekazania 

Terenu Budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) 

protokoły odbioru Robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) korespondencję na budowie.  

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Po zakończeniu zadania dokumenty 

budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom administracji.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Wg. specyfikacji szczegółowych, o ile nie zastosowano ryczałtu.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

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

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 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  
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST i 

będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, poszczególne Roboty w ramach realizacji inwestycji, 

podlegają następującym etapom odbioru:  

 a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi 

ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor zgodnie z 

zapisami Prawa Budowlanego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza uprawniona osoba 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych 

robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący 

wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Polecenie zakrycia 

(zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor wyda dopiero po przedstawieniu dokumentów 

(wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Koszt 

przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

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 Insptor.  

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 uprawnioną osobę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa  w punkcie 8.4.2.  
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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 SSTWiORB. 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 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SSTWiORB  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 Kontraktowych.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Inżyniera 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 2. Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 4. Dzienniki Budowy (oryginały). 5. Wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTWiORB i ewentualnie PZJ. 6. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTWiORB i 

ewentualnie PZJ. 7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORB i PZJ. 8. Rysunki 

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 10. Geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 11. 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.  
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

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

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). [3] Ustawa z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). [4] Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z późn. zm.) [5] Ustawa z dnia  27 

lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.)  [6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z późn. zm.) [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206), [8] Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736). [9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi zmianami),  [10] Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z późn. zm.), [11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729). [12] Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256). [13] Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) [14] Ustawa z dnia 3 

października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) [15] 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, Poz.826) [16] Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 

2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  

(Dz.U. Nr 150 poz. 1579) [17] Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 30.07.2010r w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym.  

  

  

  

  

   

D – 01 WYTYCZENIE OBIEKTÓW 
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 1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem 

obiektów, w związku z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-

pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą założenia poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementów obiektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi 

budowy obiektu, a także do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń obiektu. Ustalenia 

 

 Wytyczenie obiektu obejmuje: zasięgu występowania nawierzchni, urządzeń, rzędnych 

wysokościowych i inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inżynierskiego zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] , pkt 1.  

1.5. Określenia dodatkowe  

1.5.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  

1.5.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej.  

1.5.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 

odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.  

1.5.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. 

reper ścienny), wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny 

punkt, którego wysokość jest wyznaczona.  

  

1.5.5. Znak geodezyjny  -  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.  
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu, który będzie podstawą 

do założenia osnowy realizacyjnej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i 

ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i 

kartograficznych powinny spełniać wymagania obowiązujących norm oraz instrukcji i wytycznych 

technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2.2. Materiały do prac polowych  

-  słupki betonowe, kamienne i 

- 

wysokościowe - - rurki, bolce metalowe oraz pale 

drewniane.  

  W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych i wytyczenia obiektu należy 

korzystać odpowiednio z instrukcji  geodezyjnych [10.2]. Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej 

osnowy odtwarzalnej. Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody 

pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym będą stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce 

metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb.  

2.3. Materiały do prac kartograficznych  

 Materiały używane do prac kartograficznych to: nośniki elektroniczne, papier kreślarski, kalki, folie, 

tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące 

trwałości i odporności na warunki zewnętrzne.  Materiały służące do sporządzania opracowań 

kartograficznych muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną 

przedstawionego na nim opracowania. Komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać 

standardom informatycznym.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 

wymaganych dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.  

  

3.2. Sprzęt do prac polowych  
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 Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w SSTWiORB  lub w 

instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii [10.2].  Wszelkie 

urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane 

odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy 

urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki stalowe. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj 

sprzętu zależny jest od przyjętych w SSTWiORB poziomów wymaganej dokładności.   Przy wykonywaniu 

robót należy zastosować sprzęt pomiar

instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 10cc oraz o dokładności pomiarów 

teodolity o dokł  

  Dopuszcza się stosowanie odbiorników GPS zapewniających uzyskanie dokładności zgodnych  z 

niniejszą SSTWiORB.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt   

4.  

4.2. Transport materiałów i sprzętu  

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 

dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. Pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 

kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie  z wymaganiami 

przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2].  Wykonawca przed przystąpieniem do 

Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości  dla Robót (PZJdR) 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

5.2. Czynności w ramach wykonywanych prac  

   

5.3. Prace przygotowawcze  

  

 Przed przystąpieniem do czynności zasadniczych należy przeprowadzić prace przygotowawcze, 

polegające na:  
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analizie i 

  

5.3.1.  Zapoznanie z wytycznymi i ustaleniami  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć punkty przed zniszczeniem w trakcie robót budowlanych.  

5.3.2.  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji  

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone:  

 

osnów geodezyjnych znajdujących się na obszarze objętym projektem i na terenach przyległych w 

pasach o szerokości po około 500 metrów od projektowanej osi drogi, w ciągu której znajduje się obiekt 

wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami tyczenia) usytuowania obiektów, 

których dokładność wzajemnego położenia jest określona powiązaniami technologicznymi lub 

konstrukcjami.  

 Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji.  

5.3.3.  Analiza i ocena zebranych materiałów  

ewentualną konieczność przeliczenia współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity 

  

5.3.4.  Wywiad szczegółowy w terenie  

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym m

ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy i zbadanie wizur pomiędzy punktami.  

5.4. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej  

5.4.1.  Uwagi ogólne  

 Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie wymaganych 

dokładności i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy. Zasady sporządzania projektu 

technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów, pomiar  i obliczenie 

współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji uregulowane są szczegółowo  w przepisach 

geodezyjnych [10.2].  

  

  

5.4.2.  Warunki dodatkowe   

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki:  
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w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na reali

w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

5.4.3.  Kryteria dokładnościowe  

 Projektowana dla wytyczenia obiektu osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom poziomej 

osnowy szczegółowej III klasy oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III klasy 

nawiązanej do osnowy II klasy.   Dokładność pomiarów liniowych i kątowych osnowy realizacyjnej 

lokalnego znaczenia, zakładanej dla obiektów mostowych, należy ustalić tak, aby dla usytuowania 

tyczonego elementu obiektu spełniony był warunek:  

r dl  k   

 

- - dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów 

- współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się 

- współczynnik określający stosunek granicznego błędu wytyczenia do 

  

5.4.4.  Konstrukcje sieci   

Poziomą osnowę realizac -

geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych szczegółów 

terenowych posiadające wyznaczone współrzędne.  

 Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej 

poziomej, ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi.  

5.4.5.  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej  

w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób zagęszczenia punktami, metodę 

(technologię) realizacji projektu, długości boków pomiędzy punktami, długości ciągów niwelacyjnych, 

istniejące punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz przebieg 

jektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu 

  

5.5. Prace polowe  

5.5.1.  Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej  

  

 Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i 

centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić 

nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy 



27 
 

ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz 

wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.  

5.5.2.  Pomiar osnowy realizacyjnej  Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji 

geodezyjnych [10.2], technikami zapewniającymi osiągnięcie założonych dokładności.  

5.5.3. Wyznaczanie obiektu inżynierskiego   

Roboty w zakresie wytyczenia obiektu inżynierskiego polegają na:  

 

pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inżynierskiego zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny być przesunięte więcej niż o ±1 cm w stosunku do 

projektowanych. Rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do ±1,0 cm w stosunku do 

rzędnych projektowanych. Na obiekcie należy zamontować znaki wysokościowe - repery. Ilość reperów 

zamontowanych na obiekcie powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  Ponadto Wykonawca 

umieści w pobliżu obiektu stałe znaki wysokościowe (w ilości określonej  w dokumentacji projektowej) 

dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta uprawniony na zlecenie 

Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inżynierowi operat geodezyjny. Roboty 

wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63  z dnia 

3.08.2000r.[2]. Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. Punkty wysokościowe 

należy wyznaczyć z dokładnością do ±0,5 cm.  

5.6. Prace kameralne  

5.6.1.  Przygotowanie materiałów do obliczeń  

Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać między 

innymi :  

 

uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje 

błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników systematycznych.  

5.6.2.  Wyrównanie osnowy realizacyjnej  

Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z uwzględnieniem 

odpowiednich wartości błędów średnich. Po wyrównaniu należy przeprowadzić ocenę dokładności 

polegającą na wyznaczeniu średniego błędu typowego spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, 

przewyższenia na odcinku 1 km niwelacji  w zależności od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia 

parametrów elipsy błędu średniego.  

Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie 

lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST).  W przypadku występowania przy projektowanym 

obiekcie kilku pasów odwzorowania lub kilku układów współrzędnych (np. układy współrzędnych 

płaskich „1965”, „W-75”, „1992”, układy wysokości „Kronsztad” lub „Kronsztad 86” i inne), osnowę 
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należy opracować w jednolitym układzie, w uzgodnieniu  z ośrodkiem dokumentacji. Generalnie, 

należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie współrzędnych, w 

którym opracowana została mapa do celów projektowych. Współrzędne punktów należy w 

dokumentacji końcowej podać z dokładnością:  

 - - 0,001 m.  

5.6.3.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2],  z 

podziałem na:  

 a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla 

Zamawiającego, c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.  

5.6.4.  Skład dokumentacji dla Zamawiającego  

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru 

prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, 

segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.  

 Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:  

 a) sprawozdanie techniczne, b) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na 

podkładzie mapowym,  c) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy, d) kopie wykazów 

wysokości roboczych znaków wysokościowych, e) kopie opisów topograficznych punktów osnowy, f) 

komputerowe nośniki informacji zawierające wyżej wymienione materiały.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, 

wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała 

możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących 

mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i 

kartograficznych wykonawca prac (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma 

obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w 

wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają 

dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.   

Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym 

zakresie stałą kontrolę prac.  

Wymagania dla robót pomiarowych:  

pomiarów poziomych: ± 1,0 cm/50 m Wykonawca dostarczy Inżynierowi  harmonogram pomiarów 
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kontrolnych osnowy realizacyjnej. Pomiary kontrolne należy wykonywać co kwartał w trakcie 

wykonywania robót.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB D-

wytyczenia obiektu inżynierskiego.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te 

podlegają zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi  

i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiający.  O gotowości do odbioru całości lub części prac 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z 

terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o 

gotowości do odbioru.  

8.3. Dokumenty do odbiory robót  

  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. Przepisy związane  

10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
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[1]  SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania ogólne;  

10.2. Przepisy geodezyjne  

[2]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 

2027)  

[3]  Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i  kartograficzne – Stan 

prawny na dzień 24.03.2004 r.  

[4]  Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności:  

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, b) O-1 Ogólne zasady 

wykonywania prac geodezyjnych c) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, d) G-2 Wysokościowa osnowa 

geodezyjna, e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, f) G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe  

[5]  Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:  

a) G-3.1 Osnowy realizacyjne b) G-3.2 Pomiary realizacyjne c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary 

wysokościowe  

Normy  

[6]  PN-78/N-02206 - Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów.  Rachunek 

wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia; [7]  PN-N-02211:2000 - Geodezja. 

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa; [8]  PN-87/N-02251 - Geodezja. 

Osnowy geodezyjne. Terminologia; [9]  PN-91/N-99252 - Dalmierze elektroniczne. Terminologia; [10]  

PN-N-99310:2000 - Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia;  

10.3. Przepisy mostowe  

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 63, poz. 735).  

  

  

   

D – 02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi, w związku w związku z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni 

Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  
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 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  i odbiorem 

rozbiórki elementów betonowych i innych oraz wywiezieniem i zagospodarowaniem lub utylizacją 

uzyskanych materiałów – zakres rozbiórek wg. Projektu. 

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] , pkt 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją SSTWiORB oraz poleceniami Inżyniera.  Roboty rozbiórkowe powinny być 

wykonywane tylko przez uprawnione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne, pod odpowiednim 

nadzorem.  

2. Materiały  

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  

3. Sprzęt  

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych  

 

koparki,    

do wyburzeń zaakceptowany przez Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej 

pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze 

używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości 

robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt   
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4.  

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiały uzyskane z wyburzenia obiektu stanowią własność Wykonawcy i będą odwiezione na 

składowisko pozyskane przez Wykonawcę na własny koszt, przy zachowaniu przepisów odnośnie 

ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. 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. Transport odpadów zawierających materiały niebezpieczne dla 

środowiska należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie towarów 

niebezpiecznych.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.  

5.2. Zasady robót wyburzeniowych  

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakości uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty oraz wskazany jest wyjazd Wykonawcy w teren celem inwentaryzacji obiektów 

przeznaczonych do rozbiórki.  Wykonawca sporządzi po wizji w terenie dokumentację 

inwentaryzacyjną lub/i rozbiórkową konstrukcji przewidzianych do rozbiórki, z określeniem 

przewidzianego odzysku odpadów. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów konstrukcji,  w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej. Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być 

przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 

zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 

Wykonawcy,  w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z 

ustaleniami stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Przed 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera Projekt 

roboczy technologii robót rozbiórkowych. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie i 

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki. W przypadku konieczności rozgrodzenia 

sąsiednich posesji nieobjętych robotami należy zapewnić ochronę interesów ich właścicieli.  

Obiekty budowlane należy rozebrać metodami mechanicznymi w sposób określony  w Dokumentacji 

lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca 

wygrodzi teren wokół rozbieranych obiektów oraz wyznaczy stanowiska do ustawienia urządzeń i 

maszyn niezbędnych do rozbiórki obiektów. Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca 

dokona likwidacji wszystkich kolizyjnych instalacji w porozumieniu z gestorami poszczególnych sieci. 

Kolejnym krokiem jest usunięcie urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu a następnie demontaż 

instalacji. Rozbiórkę zasadniczych elementów konstrukcji należy prowadzić metodami mechanicznymi  

z wykorzystaniem młotów pneumatycznych, koparek, spycharek, dźwigów i innego sprzętu ciężkiego. 

Rozbiórkę części elementów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie elementów przeznaczonych 

do pozostawienia należy prowadzić metodami „ręcznymi”, gdyż stosowanie sprzętu mechanicznego 

mogło by prowadzić do niekontrolowanego obszaru zniszczeń, przekraczającego obszar założony  w 

Dokumentacji Projektowej.  
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 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce obiektów budowlanych lub innych elementów na odcinkach 

planowanych wykopów powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej.  Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania 

wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w odpowiedniej SSTWiORB. Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – w szczególności 

Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z 

elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały pozyskane na skutek prac rozbiórkowych, stają się 

własnością Wykonawcy  i powinny być usunięte z terenu budowy. Teren budowy po zakończeniu robót 

rozbiórkowych powinien zostać posprzątany.  Wszystkie roboty muszą być prowadzone w zgodności z 

dokumentacją projektową. Wszystkie uzasadnione odstępstwa od założeń projektowych muszą być 

zatwierdzone przez Inżyniera  i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.  

6. Kontrola jakości robót  

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

 Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia elementów 

konstrukcyjnych przewidzianych do usunięcia w Dokumentacji Projektowej  i wizualnej ocenie jakości 

wykonanych robót.  

7. Obmiar robót  

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Roboty objęte niniejszą Specyfikacją SSTWiORB podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującemu 

wykonanie wszystkich robót składowych.  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 9.  



34 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

a niezbędnych 

kające z opłat za przekazanie 

do realizacji Robót objętych niniejszą SSTWiORB  i zgodnych z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB.  

Ceny powinny obejmować pozyskanie, utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji zgodnie z 

prawem ochrony środowiska, o ile materiały nie będą się nadawały do ponownego wbudowania, oraz 

koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania. Wykonawca uwzględni w pozycjach kosztorysowych 

koszt wykonania projektu roboczego technologii robót rozbiórkowych.  

10. Przepisy związane  

10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

[1] SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania ogólne;  

[2] SSTWiORB M-13.01.04. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem;  

10.2. Akty prawne  

[3] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628);  

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2001 Nr 112 poz. 1206);  

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).   

  

  

D – 03. WYKOPY W GRUNCIE NIESKALISTYM  

1. Wstęp  

 1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

wykopów w gruncie nieskalistym, w związku wykonaniem robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

 1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  
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 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wykonaniem i odbiorem wykopów w gruncie nieskalistym, wraz z ich zabezpieczeniem.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] , pkt 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  

2.2. Materiały uzyskiwane z wykopów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w 

maksymalnym stopniu do zasypek wykopów. Grunty przeznaczone na zasypki muszą spełniać 

wymagania określone w SSTWiORB M-11.01.04 [2] i zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Grunty 

przydatne do wykonania zasypek mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. Grunty 

te stają się własnością Wykonawcy. Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania zasypek powinny 

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów 

stanowią własność Wykonawcy i powinny być wywiezione na składowisko odpadów i zutylizowane.  

 

 3. Sprzęt  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania wykopów  

Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być zastosowany różnorodny sprzęt,  w 

zez Inżyniera. Użyty 

sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności. W 

przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie 
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zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany 

stosowanego sprzętu.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt   

4.  

4.2. Transport gruntu  

Grunty z wykopu należy bezzwłocznie przetransportować i spryzmować w miejscu na terenie placu 

budowy wskazanym przez Inżyniera lub odwieźć na składowisko Wykonawcy.  Transport mas ziemnych 

powinien odbywać się pojazdami samowyładowczymi. Parametry pojazdów powinny być dostosowane 

do objętości przewożonego gruntu, technologii odspajania  i załadunku oraz do odległości, na którą 

urobek będzie transportowany. Transport po placu budowy powinien odbywać się po odpowiednio 

przygotowanych drogach dojazdowych, w sposób nie stanowiący utrudnień dla prowadzenia innych 

robót.  Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu 

zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywać się 

zgodnie z wymaganiami podanymi w  D-00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1]. Załadunek gruntu na 

środki transportowe powinien się odbywać w odległości zasięgowi klina odłamu. Odległość między 

środkami transportu w czasie załadunku powinna wynosić co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku 

obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki.  W przypadku przygotowania 

odkładów gruntów przeznaczonych do późniejszego zasypywania wykopów, odległość podnóża skarpy 

 - nie mniej niż 

- nie mniej niż 5,0m. Odkłady należy formować w postaci 

nasypów o wysokości do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3% do 5%.    

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. Roboty 

ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

badania określonymi w normie PN-B-06050:1999 [6].  

  

  

5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa związana z prowadzeniem wykopów  

Wszystkie roboty muszą być prowadzone w zgodności z dokumentacją projektową. Wszystkie 

uzasadnione odstępstwa od założeń projektowych muszą być zatwierdzone przez Inżyniera  i 

potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót 

ia 
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5.2.1. Projekt organizacji, harmonogram robót i PZJ  

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 

i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości dla Robót (PZJdR) uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. W  Projekcie Technologii i Organizacji Robót 

przedstawiony zostanie projekt zabezpieczenia wykopów (również przed napływem wody), projekt 

niezbędnych stanowisk roboczych (platform, placów, pomostów), urządzeń towarzyszących (np. 

prowadnic), projekt technologiczny zagęszczenia gruntu w wykopie. Projekty te mogą stanowić 

odrębne opracowania, ale wymagają wtedy odrębnego przedstawienia ich Inżynierowi do akceptacji.  

5.2.2. Projekt zabezpieczenia ścian wykopów  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia ścian 

wykopów. Uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.   

5.2.3. Projekt technologiczny odwodnienia  

Jeżeli w trakcie robót okaże się konieczne odprowadzanie wody z wykopu lub na konieczność taką 

wskazują wykonane badania geologiczne, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

technologiczny odwodnienia wykopów, w którym zostanie opracowany system odwodnienia.  

5.3. Zasady wykonania robót  

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem wykopów pod ławy fundamentowe muszą być 

prowadzone w oparciu od przygotowaną dokumentację projektową. Podstawowe czynności przy 

wykonywaniu wykopów pod ławy fundame

wykończeniowe.  

5.4. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót w zakresie wykonania wykopów pod ławy fundamentowe  w gruncie 

sposób i termin wykonania robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

porównania faktycznego poziomu terenu z rzędnymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. 

Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji  

powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Będzie to podstawą do 

wniesienia poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru.  

5.5. Wykonanie wykopu  

5.5.1. Ogólne zasady wykonania wykopu  

Zasadnicze czynności związane w wykonywaniem wykopów pod ławy fundamentowe powinny być 

prowadzone w oparciu o następujące zasady:  

 a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego,  
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 b) wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i możliwie szybko przystąpić 

do ich zasypywania,  

 c) należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu -   w tym 

celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej niż projektowana co najmniej  o 20 cm, a w 

wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zależności od rodzaju gruntu), pozostawiona 

warstwa powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub innych 

robót,  

 d) w przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji 

projektowej, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie warstwy betonu 

wyrównawczego na koszt Wykonawcy.  

5.5.2. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w dokumentacji projektowej  

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót na urządzenia, materiały lub inne elementy 

nieuwzględnione w dokumentacji projektowej, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:  

 a) w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny być wstrzymane do czasu 

podjęcia odpowiednich decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

 b) w przypadku natrafienia, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej 

od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne 

należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.  

 c) jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się materiały niebezpieczne (np. niewybuchy) 

Wykonawca powinien natychmiast przerwać roboty, wyprowadzić pracowników w bezpieczne miejsce 

i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, powiadomić o tym Inżyniera oraz inne 

odpowiednie służby (policja) w celu zabezpieczenia terenu i doprowadzenia do usunięcia zagrożenia.   

 d) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością ze 

względu na możliwość wystąpienia podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej (w tym również 

nie zinwentaryzowanych w dokumentacji projektowej) - jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie 

stwierdzone występowanie urządzeń podziemnych (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

gazowe, elektryczne) nie przewidzianych  w dokumentacji projektowej lub urządzeń wykazanych w 

dokumentacji, ale stanowiących przeszkodę dla dalszych robót wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić Inżyniera,  a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 

sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.  

5.5.3. Prowadzenie robót w warunkach niskich temperatur 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia 

wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy usunąć przemarzniętą 

warstwę gruntu przed wznowieniem robót.  

5.5.4. Kontrola warunków gruntowo-wodnych  

W trakcie robót Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo-wodnych i 

porównywania ich z dokumentacją projektową. Przyjęte w dokumentacji warunki gruntowo-wodne 



39 
 

muszą być potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. Niezgodność właściwości 

gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna być odnotowana  w 

Dzienniku Budowy. W trakcie funkcjonowania odwodnienia należy za pomocą właściwych metod 

analizować wyniki pomiarów kontrolnych, umożliwiających ocenę wpływu odwodnienia na warunki 

geotechniczne, zachowanie się odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest 

monitoring poziomu zwierciadła wody gruntowej, ciśnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby 

także przemieszczeń gruntu. W przypadku niezgodności warunków gruntowo-wodnych z 

dokumentacją projektową Inżynier  w uzgodnieniu z projektantem zdecydują o dalszym postępowaniu.  

5.5.5. Zasady wykonywania wykopów w gruntach spoistych  

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie 

następujących zasad:  

 a) wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie można pozwalać na gromadzenie się 

wody w wykopie – z tego powodu należy odpompowywać lub odprowadzać wodę grawitacyjnie, 

również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczu,  

 b) w gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się pozostawić 

nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm i usunąć ją możliwie na krótko przed przystąpieniem do 

wykonywania fundamentu,  

c) bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć beton wyrównawczy w celu 

zabezpieczenia podłoża przed namakaniem wodą.  

5.6. Zabezpieczenie ścian wykopu  

Ściany wykopów należy tak kształtować lub umacniać, aby nie nastąpiło obsunięcie gruntu, przy czym 

należy uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. 

Stateczność powinna być zachowana przez cały okres planowanych robót. Zabezpieczenie ścian 

wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i projektem roboczym zabezpieczenia 

ścian wykopów.   

  

5.7. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna przed wodą opadową  

Przyjęty w projekcie system odwodnienia wykopu musi spełniać następujące warunki:  

 t wody opadowej bądź wody przedostającej się 

gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach 

sąsiednich.  

 Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury 

gruntu. Wykonawca musi zapewnić stabilne w czasie obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub 

ciśnienia porowego i utrzymanie go na poziomie określonym w projekcie technologicznym  
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odwodnienia. Odwodnienie musi być zaprojektowane w sposób zapobiegający nadmiernemu 

podnoszeniu się dna wykopu lub jego przebiciu na skutek nadwyżki ciśnienia wody. Wykonawca 

zabezpieczy wykop przed przedostawaniem się do niego wody opadowej  z przyległego terenu, np. 

stosując rowy odwadniające, opaski i inne metody. Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej 

bezpośrednio z wykopów fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne 

jest również naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z 

wykopu podczas betonowania.  

5.8. Dogęszczenie gruntu  

W miejscach, gdzie zagęszczenie gruntu w wykopie fundamentowym jest niewystarczające należy 

wykonać dogęszczenie gruntu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg technologii wybranej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Inżyniera.  

5.9. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do grupy robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 

obiektu i roboty porządkujące.   

5.10. Zasady BHP i ochrony środowiska podczas wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac wykopy należy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych 

krawędzi wykopu, na k

acujących 

maszyn.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.  

6.2. Program badań  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu terenu 

z rzędnymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Sprawdzeniu podlega również wykonanie ewentualnych rusztowań, 

dróg technologicznych, umocnionych stanowisk. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca również 

powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania 

materiały do zabezpieczeń ścian wykopów (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające 
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zgodność materiałów z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez 

Wykonawcę.  

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robót  

W trakcie robót Wykonawca powinien kontrolować na bieżąco:  

 b) zgodność warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową, przez wykonanie badań 

geologiczno-gruntowych,  

 c) zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową; dopuszczalne odchyłki od ustaleń 

rzędnych dna wykopu pod fundamenty (bez betonu 

±5 cm,  

 d) funkcjonowanie systemu odwodnienia,  e) sprawdzenie umocnienia wykopu.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2 zakończyły się 

pozytywnymi wynikami.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB M-

zeniu.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Roboty zanikające i ulegające zakryciu, podlegające odbioro

-00.00.00 

„Wymagania ogólne“ [1] oraz niniejszej SSTWiORB.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:  

 

-

uwzględnienie wystąpienia urządzeń i materiałów nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej 

(wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niż w dokumentacji projektowej, materiały 

niebezpieczne, urządzenia podziemne) lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, ale 

powodujących trudności lub opóźnienia w wykonaniu robót - tzn. czasowe wstrzymanie robót, 

na odkład w celu późniejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej 

wykonanie na dnie wykopów rowów do 

ujęcia wody opadowej lub inny sposób obniżenia poziomu wody i odwodnienia wykopu (np. przez 

uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody może powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu 

 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SSTWiORB obejmuje również roboty tymczasowe, które 

są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

10. Przepisy związane  

10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

[1] SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania ogólne; [2] SSTWiORB M-11.01.04. Zasypanie wykopów wraz z 

zagęszczeniem; [3] SSTWiORB M-11.01.07. Ścianka szczelna;  

10.2. Normy  

[4] PN-EN 10248:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych; [5] PN-EN 996:1998 - 

Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa; [6] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne [7] PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe; [8] PN-88/B-04481 

- Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu;  

   

D – 04. ZASYPYWANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM  

 1. WSTĘP  

 1.1. Przedmiot SSTWiORB  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

 1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  
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 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasypania wykopów fundamentowych – również 

pubktowych 

asypaniu wykopów 

związanych z wykonaniem wszelkich robót  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] , pkt 1.  

1.5. Określenia dodatkowe  

1.5.1. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych.  

1.5.2. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych.  

1.5.3. Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 

uzyskuje maksymalną gęstość objętościową.  

1.5.4. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg  wzoru:  

U = 

d d 

60 

10 

  

gdzie: d60 - średnica zastępcza oczek sita, przez które przechodzi 60 % masy gruntu [mm], d10 - 

średnica zastępcza oczek sita, przez które przechodzi 10 % masy gruntu [mm].  

1.5.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

IS = ds  

  

gdzie: ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12 [7], [g/cm3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481 [4], [g/cm3].  
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  

2.2. Materiały do zasypki wykopów i wykonywania nasypów  

Do zasypywania fundamentów podpór wykonywanych w gruntach niespoistych należy stosować grunt 

rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopu.  Do zasypywania 

wykopów fundamentowych podpór w gruntach spoistych oraz do reprofilacji skarp należy stosować 

mieszanym z udziałem frakc

- -EN 933-8:2001 [8] WP > 

-B-04493:1960 [9] kh <1,0.  

Mogą być to grunty pozyskane z wykopu wg SSTWiORB M.11.01.01. [2], o ile są to grunty spełniające 

powyższe wymagania, niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie 

powinna przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami 

wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi. Wszystkie grunty stosowane do zasypywania wykopów 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Zasypki wykopów na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) 

do wysokości 30 cm powyżej wysokości przewodu lub jego obudowy należy zasypywać gruntem 

piaszczystym lub pospółką mieszanką kruszyw o ziarnach nie większych niż 20 mm.  Trudno dostępne 

miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem lub 

betonem C8/10.  Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 

Inżyniera. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do objętości 

gruntu pozyskiwanego z dokopu.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

 3.2. Sprzęt do wykonywania zasypek  

Do robót objętych niniejszą SSTWiORB może być zastosowany różnorodny sprzęt, w zależności od 

możliwości Wykonawcy. W szczególności, do formowania 
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średnie lub ciężkie walc

zaakceptowany przez Inżyniera. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości 

zagęszczanej warstwy. Odpowiedni sprzęt zagęszczający zostanie ustalony doświadczalnie przez 

Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji robót. Każdy zastosowany sprzęt musi uzyskać 

akceptację Inżyniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt   

4.  

4.2. Transport gruntu  

Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 

techniki odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. Załadunek, transport, rozładunek i 

składowanie materiału zasypki nie może powodować obniżenia jej właściwości. Wykonawca jest 

obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, 

jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

podanymi w  D-00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1]. 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 wykonywania robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. Roboty 

ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

badania określonymi w normie PN-S-02205:1998 [3].  

5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa związana z zasypywaniem wykopów  

Wszystkie roboty muszą być prowadzone w zgodności z dokumentacją projektową. Wszystkie 

uzasadnione odstępstwa od założeń projektowych muszą być zatwierdzone przez Inżyniera  i 

potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości dla Robót (PZJdR) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty ziemne.  

 5.3. Zasady wykonania robót  

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem robót objętych niniejszą Specyfikacją muszą być 

prowadzone w oparciu od przygotowaną dokumentację projektową. Podstawowe czynności w ramach 
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5.4. Roboty przygotowawcze  

  

5.5. Układanie zasypek  

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze 

wszystkich projektowanych w nich robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno 

być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w 

przypadku potrzeby odwodnione. Ławy fundamentowe można zasypywać po wykonaniu na ich 

powierzchni wszystkich wymaganych izolacji.  Grunt zasypowy, w zależności od miejsca wbudowania, 

powinien spełniać wymagania podane  w pkt. 2., nie może być zanieczyszczony i zamarznięty. Grubość 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej,  z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych przez Inżyniera.  

5.5.1. Układanie zasypek w warunkach niskich temperatur  

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w zasypce wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów 

zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu 

wykonywanie zasypek powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 

powierzchni wykonanej już zasypki. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej 

przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  

  

5.6. Zagęszczenie gruntu zasypowego  

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po ułożeniu każdej warstwy. Kolejną warstwę gruntu można 

układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów poprzednio ułożonej warstwy. Należy 

zwrócić uwagę, aby podczas zagęszczania gruntu nie uszkodzić izolacji elementów betonowych. 

Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:  

 - 

lub ubijakami mechanicznymi - - od 0,5 m do 1,0 m w 

zależności od ich masy i wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być 

większa od średnicy tarczy.  

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu ciężkiego 

sprzętu. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być 

zagęszczany ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki 

sposób aby nie uszkodzić systemu odwadniającego. Zagęszczanie gruntu w pobliżu filarów obiektów 

powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie uszkodzić izolacji wodochronnej. Zagęszczanie gruntu 
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powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej.  Wskaźnik zagęszczenia 

układanych warstw gruntu powinien wynosić co najmniej:  

 łębokości 0,20 m od poziomu robót   ziemnych oraz 

warstw poniżej 1,20 m i do głębokości 1,20 m w częściach skrajnych nasypu i stożkach. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu układanego w wykopie nie powinien być mniejszy niż stopień zagęszczenia gruntu 

rodzimego. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wilgotność technologiczna gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju 

stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia 

gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do 

mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Jeżeli 

wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 

większą od odchyleń podanych w pkt. 6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć 

przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności 

gruntu przez zraszanie wodą.  Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego 

wskaźnika należy:  

 mi poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

krawędzi w kierunku środka nasypu.  

 Obiekty obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron. 

Różnica poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać grubości jednej warstwy, jeżeli 

jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.   Trudnodostępne miejsca przestrzeni mogą być 

wypełnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypełnienie upłynnionym 

gruntem niespoistym.   

5.7. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do grupy robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 

obiektu i roboty porządkujące.   

5.8. Zasady BHP i ochrony środowiska podczas zasypywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac wykopy należy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych 

n

krawędzi wykopu, na którym nie wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu,  

d krawędzi 
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zmianie warunków atmosferycznych (w szczególności deszc

przebywać w zasięgu pracy maszyn.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.  

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki  

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są oczyszczone ze śmieci, 

torfów, gytii, namułów, wody, śniegu, lodu).  

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypki  

Przed wykonaniem zasypek należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania 

wykopów. Badania przydatności gruntów powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej 

partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 3 razy na obiekt. Należy kontrolować 

następujące parametry wbudowywanego gruntu:  

 a) skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości sprawdzany wg PN-EN 933-1 [5] i PN-88/B-

04481 [4]:  

  fundamentowych filarów nie powinny zawierać frakcji większych 

niż 100 mm – wg PN-EN 933-

zgodnie z PN-B-04481[4],  

 b) zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez utlenienie 

za pomocą dwuchromianu potasu:  

  

 c) współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości 

(zaleca się korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera), a w 

przypadkach wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 „Badanie 

szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów” [10]:  

 -5 m/s  

 d) gęstość objętościowa szkieletu gruntowego badana wg PN-B-04481[4] powinna > 1,6 g/cm3  

 e) wilgotność naturalną według normy PN-B-04481 [4],  

 f) wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I według normy PN-

B-04481 [4],  

   

6.4. Badanie stanu zagęszczenia wykonywanych zasypek  
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Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek polegają na 

sprawdzeniu:  

 -77/8931-12 [7] - należy wykonywać co 

najmniej 3 razy dla każdej warstwy, 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, 3 razy dla każdego przyczółka, 

wskaźnik zagęszczenia gruntu badany wg BN-77/8931-12 [7] metodą objętościomierza wodnego 

powinien być zgodny z  pkt. 5.6 z tolerancją ±2%.  

 Dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika Is według normy BN-

77/8931-12 [8], zagęszczenie gruntu można również badać za pomocą obciążenia płytą o średnicy co 

najmniej 300 mm, oznaczając wskaźnik odkształcenia I0, równy stosunkowi modułów odkształcenia 

wtórnego E2 do pierwotnego E1 wg załącznika B do normy PN-S-02205 [3]:  

Io = 1 

2 

E E =  

gdzie: E1 – pierwotny moduł odkształcenia (oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy) E2 

– 

gdzie: ΔP – różnica nacisków w MPa ΔS – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków, w mm 

D – średnica płyty, w mm Wartość wskaźnika odkształcenia Io nie powinna być większa od 2,2, przy 

czym minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg PN-S-02205:1998 

[3] rys. 3 i 4. Za zgodą Inżyniera dopuszcza się prowadzenie kontroli nośności, zagęszczania gruntów 

przy zastosowaniu metod alternatywnych, np. lekkiej płyty dynamicznej i lekkiej sondy wbijanej SD-10 

(zgodnie z Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Część 2. Załącznik; 

Warszawa, 1998 [15]) z zastrzeżeniem, że badania sprawdzające wykonywane przez Laboratorium 

Zamawiającego prowadzone będą przy zastosowaniu piasku kalibrowanego (dla Is) oraz płyty 

obciążanej statycznie VSS (dla E2 i Io). W przypadku badania lekką płytą dynamiczną Wykonawca 

powinien określić wymagany moduł dynamiczny i przedstawić Inżynierowi do akceptacji . Jeżeli 

badania kontrolne wykażą, że przeprowadzone zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 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.  

6.5. Kontrola rzędnych skarp i stożków  

Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 dla 

  

7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB M-   

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8.  

8.2. Przeprowadzenie odbioru  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Podstawą dokonania 

odbioru są następujące dokumenty:  

 

e stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 

wykonania określonych robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawartymi w 

SSTWiORB oraz wyrażenie zgody na przystąpienie Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy robót.  

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

i zagęszczenie poszczególnych warstw, Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-

00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1] oraz niniejszej SSTWiORB.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1], pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:  

 

zygotowanie gruntu o optymalnej wilgotności do wbudowania w wykopy,   

leń 
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wanie terenu  i doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego.  

  

Cena wykonania robót określonych niniejszą SSTWiORB obejmuje również roboty tymczasowe, które 

są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

10. Przepisy związane  

10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

[1] SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania ogólne; [2] SSTWiORB M-11.01.01. Wykonanie wykopów w 

gruncie nieskalistym;  

10.2. Normy  

[3] PN-S- 02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;  

 [4] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu;  

 [5] PN-EN 933-1:2000 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.   

 [6] PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;  

 [7] BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu;  

 [8] PN-EN 933-8 – Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek;  

 [9] PN-B-04493– Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej;  

10.3. Inne opracowania  

[10] Instrukcja ITB nr 339, 1996 „Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów”;  

 [11] Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Część 2. Załącznik; 

Warszawa, 1998.  

  

  

D – 05. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w związku wykonaniem 

robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych 

Nr 1 w Warszawie.  

1.2..Zakres stosowania ST  
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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 prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta 

gruntowego pod  wszystkie nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy mineralnej. a)   Profilowanie i 

zagęszczenie podłoża gruntowego   b)   Wykonanie koryta pod nawierzchnie Grunt z korytowania – 

przeznaczone na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego składowisko 

przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. w/w 

zapis dotyczy gruntu przeznaczonego i opisanego w dokumentacji projektowej jako na odkład.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną DM.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”.  

2. Materiały  

Nie występują.  

3. Sprzęt  

3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt o ciężarze  

do 6000 kg:  

- koparko-spycharki, - koparko-ładowarki, - spycharki gąsienicowe, - ładowarki, - równiarki 

samojezdne, lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. - łopaty, szpadle  

3.3 Sprzęt do zagęszczania  

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.  

4. Transport  

Do   transportu   gruntu   uzyskanego   podczas   wykonywania   koryta   gruntowego  należy użyć 

samochodów samowyładowczych.  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
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zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportu powinny spełniać wymagania podane w DM.00 "Wymagania ogólne".  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

5.2.1.   Zasady ogólne  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania 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 i wykonywanie tych robót 

z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, 

nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.2.2. Wykonanie koryta  

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 

równiarkę lub spycharkę -patrz wyżej. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. W miejscach 

gdzie prace mają być wykonane ręcznie na podstawie wcześniejszych zapisów – prace wykonać ręcznie.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 

5.2.3 i 5.2.4.  

5.2.3. Profilowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Czynności 

kontrolne, sprawdzające są konieczne. 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 co najmniej 10 cm, 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 we wcześniejszych zapisach.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 

dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  
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Spadki wg. Dokumentacji projektowej  

5.2.4. Zagęszczanie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 

z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5. Wilgotność gruntu podłoża przy 

zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998):  

- w gruntach niespoistych ± 2%, - w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.  

5.2.5.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po 

osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

własny koszt.  

6.   Kontrola jakości robót  

Ogólne   zasady   kontroli   jakości   robót   podano   w   Specyfikacji   ST   DM.00. „Wymagania ogólne”.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  

Wyszczególnienie badań  

 

Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Maksymalna powierzchnia 

(m2) przypadająca na jedno badanie  

Szerokość, głębokość i położenie koryta  

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2.  

Ukształtowanie pionowe osi koryta  
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jw.  

Zagęszczenie, wilgotność gruntu -badanie wskaźnika zagęszczenia  

2 600  

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-

02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 .  

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża  

6.2.1. Zagęszczenie podłoża  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. Zagęszczeniu podlega  

również grunt wymieniony na niewysadzinowy – stanowiący pod wbudowaniu dno koryta.  

6.2.2. Cechy geometryczne  

6.2.2.1. Równość  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy.  

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

6.2.2.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.  

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna  

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. Różnice pomiędzy 

rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. Głębokości – wg. 

Dokumentacji projektowej.  

6.2.2.4 Szerokość koryta  

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się 

od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm. Powierzchnie koryta, wymiary – wg. 

Dokumentacji projektowej.  

6.2.2.5 Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
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wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru  robót jest1   m2    (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża gruntowego. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM.00 

„Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór wykonanego koryta, 

wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  zasadach   odbioru   robót   

zanikających   i   ulegających   zakryciu   i   powinien  być przeprowadzony   w   czasie   umożliwiającym   

wykonanie   ewentualnych   napraw   bez hamowania postępu robót.  

9. Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00 „Wymagania 

ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie koryta gruntowego (wykop), - ręczne i 

mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, - mechaniczne zagęszczenie podłoża, - załadunek 

i transport gruntu na odkład, - przeprowadzenie badań i pomiarów, - uporządkowanie miejsca 

prowadzonych robót. 10. Przepisy związane i standardy  

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.  

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

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

BN-75/8931-03 Drogi   samochodowe.   Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów drogowych i 

lotniskowych.  

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

BN-70/8931-05 Oznaczenie    wskaźnika    nośności     gruntu    jako     podłoża nawierzchni podatnych.  

BN-77/8931-12 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie   wskaźnika   zagęszczenia gruntu.  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.  

  

D – 06. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA  

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej (odsączającej) – 
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przy realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-

pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

1.2. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej (odsączającej), o grubości warstwy wg. Projektu. 

Lokalizacja robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.3. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami 

podstawowymi, normami związanymi, wytycznymi .  

2. MATERIAŁY 2.1 Rodzaje materiałów Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw 

odsączających są: - pospółka (k > 8 m/dobę),  

- piasek  

2.2 Wymagania dla kruszywa Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać 

następujące warunki: a) szczelności, określony zależnością:  

    D15 / d85 ≤5 gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy odsączającej  d85 

- wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża. Dla materiałów stosowanych przy 

wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest 

układana na warstwie odcinającej. b) zagęszczalności, określony zależnością:  

  

    U = D60 / d10 ≥5   gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 

% kruszywa tworzącego warstwę  d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego 

warstwę   

  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111[3], dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw 

odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112[4].  

2.3 Składowanie kruszywa Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej 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 Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy 

odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - równiarek, - 

walców statycznych, - płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

4. Transport  

4.1. Transport kruszywa Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem.  
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5. Wykonanie robót 5.1. Przygotowanie podłoża Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania 

określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Warstwa odsączająca 

powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodne z Dokumentacją Projektową, z 

tolerancjami określonymi w niniejszych SST. 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.  

5.2. 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. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po 

końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. Zagęszczenie 

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 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 uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych płytą D = 30 cm zgodnie z normą PN-S-02205:1998 - 

Zał. B. 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.  

5.3. Odcinek próbny Jeżeli Inżynier zaleci wykonanie 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 odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 

miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa 

dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
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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 Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 

określone w p. 2.3. 6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy ocinającej podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ocinającej  

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 i na krawędziach   

6 Ukształtowanie osi w planie*-1 co 25 m w osi i na krawędziach   

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 500 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 500 m2 

*Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

6.3.2. Szerokość warstwy Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm.  

6.3.3. Równość warstwy Równość podłużną warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04[7]. Równość poprzeczną warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne warstwy 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, -2 cm.  

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

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

6.3.7. Grubość warstwy Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w Dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -1 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 

grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość, 
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uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

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 i na krawędziach  6 Ukształtowanie osi w planie*-1 co 25 m w osi i na krawędziach  7 Grubość 

warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 500 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 500 m2  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy Wskaźnik zagęszczenia warstwy 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 należy użyć płyty D = 30 cm zgodnie z PN-S-02205:1998 

- Zał. B. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17[2]. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do 10 % jej wartości.  

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi Wszystkie powierzchnie, które wykazują 

większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkcie 6.3, powinny być naprawione przez 

spulchnienie do pełnej głębokości, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. Obmiar robót 7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: 1 m2 (metr kwadratowy) 

warstwy odsączającej.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały 

wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

  

Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: - prace pomiarowe, - dostarczenie 

i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej 

w Dokumentacji Projektowej i SST, - wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, - 

zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

wymaganych w SST, - utrzymanie warstwy.  

10. Przepisy związane 10.1. Normy  
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1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczanie wilgotności. 3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. kruszywo naturalne do 

nawierzchni   drogowych. Żwir i mieszanka.  

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni   drogowych. 5. PN-B-11113 

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni   drogowych. Piasek. 6. BN-64/8931-02 Drogi 

samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 

płytą. 7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem   i łatą. 8. BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

  

 

D – 07. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

  

4. WSTĘP 4.1. Przedmiot STWIORB  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z wykonaniem podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – przy realizacji robót  związanych z wykonaniem 

z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

4.2. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego  - o fr. Wg. dok. Projektowej, 

stabilizowanego mechanicznie o grubość warstwy po zagęszczeniu – wg. dok. Projektowej.  

5. MATERIAŁY 5.3. Rodzaje materiałów Właściwości kruszywa łamanego powinny odpowiadać 

wymaganiom   dla podbudowy zasadniczej  - tabela 1.  

    

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 
mm, nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej 

niż; 

                        35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

nie więcej niż: 
1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, 
w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 

30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, nie więcej niż: 
   5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, nie więcej niż: 

   1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 

nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 
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  5.4. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia między krzywymi granicznymi 1-2 rys. 1 .  

Rysunek 1.  

 

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

mechanicznej 1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) Krzywa uziarnienia 

kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.                  Wymiar największego ziarna kruszywa 

nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

  

2.3.2. Właściwości kruszywa Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.   

Lp.         Wyszczególnienie właściwości   Wymagania   Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel   

Badania Podbudowa według zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza   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 pięciokrotnym 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     35   30     45   40     35   30     50   35     40   30     50   35     PN-

B-06714 -42 [12]  
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niż 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  

  6. SPRZĘT 6.5. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z 

kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: a)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, b)    

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c)     walców ogumionych i stalowych wibracyjnych 

lub statycznych do zagęszczania.  W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

7. TRANSPORT 7.6. Transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

8. WYKONANIE ROBÓT 8.7. Przygotowanie podłoża Podłoże pod podbudowę powinno spełniać 

wymagania określone w STWIORB „Koryto   wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWIORB 

„Roboty ziemne”.  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

   - 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. Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy 

na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości 

geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: d D 85 15 

  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, 

w milimetrach, O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana 

przez producenta geowłókniny. 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. 8.8. 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. 8.9. 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 
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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 przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg 

tablicy 1, lp. 11. 8.10. Utrzymanie podbudowy  Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.   

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

O d 

90 

50 

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 niniejszej STWIORB. 6.2. Badania w 

czasie robót 6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Tablica 1. Częstotliwość ora zakres  

badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań  

1 Uziarnienie mieszanki nie rzadziej niż raz na 2000 m2 2 Wilgotność mieszanki 3 Zagęszczenie warstwy 

4 Badanie właściwości kruszywa                                          wg pkt 2.3.2 tab1. dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa  

6.2.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 

pkt 2.3.1. rys. 1. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 6.2.3. Wilgotność 

mieszanki  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. 6.2.4. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać 

się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według BN-77/8931-

12.  Kontrolę zagęszczenia można również oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,                             wg 

BN-64/8931-02. Zagęszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy uznać                      

za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 

mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2.   

E E 
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6.2.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 

określonych w pkt 2 niniejszej STWIORB. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy                   w obecności Inżyniera. 6.3. Wymagania dotyczące cech 

geometrycznych podbudowy  6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów podbudowy z kruszywa                     stabilizowanego 

mechanicznie Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 1 Szerokość 

podbudowy  co 20 m na odcinkach prostych   

 

 

LP 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

1 badanie (m2) Uziarnienie kruszywa 2 600 
Wilgotność kruszywa 
Zagęszczenie warstwy 2 próbki/oddzielną powierzchnię 

Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. w pkt. 2.2. 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

        

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

 

Lp Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 

- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie 
         rzadziej niż co 400 m2, 

Podczas odbioru: 

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 
. 

2. Moduł odkształcenia Co najmniej w dwóch przekrojach 
3. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
5. Równość podłużna 

Łatą w 3 przekrojach 
6. Równość poprzeczna 
7. Spadki poprzeczne 
8. Rzędne Co najmniej w 6 punktach 

                                                     

2 Równość podłużna co 10 m na odcinkach krzywoliniowych 3 Równość poprzeczna 4 Spadki 

poprzeczne 5 Rzędne wysokościowe 6 Ukształtowanie osi w planie co 50 m 7 Grubość podbudowy co 

najmniej 1 raz na 500 m2 8 Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia  

 co najmniej 1 raz na 1000 m2  

6.3.2. Szerokość podbudowy  Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10 cm, -5 cm. 6.3.3. Równość podbudowy  Nierówności podłużne i poprzeczne 

podbudowy mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm. 6.3.4. Spadki poprzeczne 

podbudowy  Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. 6.3.6. 



66 
 

Ukształtowanie osi podbudowy Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

8. Nośność podbudowy  

  

               Tablica 3. 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 

pierwotny E1 wtórny E2  

1,0 1,25 1,40 80 130  

10. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową jest: -  m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 

podbudowy/umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,   

11. ODBIÓR ROBÓT Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

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

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI Cena wykonania 1 m2 podbudowy/umocnienia pobo

pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

w spe   

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy   1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu   2. 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych   3. PN-B-

06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego   4. PN-B-06714-16 Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 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. 
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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. 

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 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  

- 

Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. 

Nr 43, poz. 430.  

   

D – 08 . OBRZEŻA NAWIERZCHNI  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót  związanych z wykonaniem z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni 

Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obejmujących ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży i 

obejmują:  

a) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach wg. dok. Projektowej - na ławie betonowej B15, na 

podsypce piaskowej.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00 „Wymagania 

ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00 „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej 

według zasad niniejszej ST są:  

2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003  

  

- obrzeża wg. dok. projektowej  

  

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:  

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”,  

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, - Obrzeże z blachy stalowej – wykonane 

wg. projektu.  

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.  

2.2. Ława betonowa  

Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   klasy  B15-B20, 

odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003  

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.  

Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.  

2.3. Podsypka piaskowa Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako piaskową - Wymagania dla piasku 

jak w punkcie 2.4.  

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami:  

       cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002,        piasek - należy stosować 

drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-          06711,woda - należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom PN-EN          1008:2004.  



69 
 

  

3. Sprzęt  

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.  

4. Transport  

a) Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą 

BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”  

b) Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 

wytworzonego betonu.  

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 

transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.  

5.   Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00 

„Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie obrzeży 

betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.  

-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży  

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 

Dokumentacji Projektowej.  

5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową  

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 

Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  

5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża  

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych 

materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera.  

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Sporządzona 

receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.  

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B20, we wcześniej przygotowanym korycie 

gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
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odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna 

odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża.  

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskową grubości 3-5 cm, celem 

prawidłowego osadzenia obrzeża.   

5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych  

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 

października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy 

dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie 

przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania  

wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 

Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.  

  

5.2.7. Wypełnienie spoin między obrzeżami  

Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 

300 kg cementu na 1 m piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00 ‘Wymagania ogólne”.  

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzeży na etapie akceptacji materiału 

do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera, po 

3 sztuki obrzeży każdego rodzaju dla przeprowadzenia następujących badań:  

- nośność obrzeży, - nasiąkliwość betonu, - odporność na działanie mrozu.  

Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  

  

  

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie dostaw materiałów  

Badanie obrzeży betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztukę obrzeża każdego rodzaju na 100 m 

wykonywanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. Zakres badań 

laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.  

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego.  
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6.2.2. Badania betonu na ławę  

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości betonu 

na ściskanie (1 seria próbek na 100 m wykonywanej ławy betonowej z oporem).  

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzeży  

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. Tolerancję 

podano w punkcie 5.2.7.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM-00 

„Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00 „Wymagania ogólne”.  

9. Podstawa płatności Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST DM-00 „Wymagania 

ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze, - transport i składowanie materiałów do wykonania robót, - 

wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, - wykonanie ławy betonowej z oporem  - 

wykonanej podsypki pod obrzeża,  

- ustawienie obrzeży betonowych,  

- przykręcenie nakładek drewnianych - wypełnienie spoin między obrzeżami przygotowaną zaprawą 

cementowo-piaskową, - przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, - uporządkowanie miejsca 

prowadzonych robót.  

10. Przepisy związane i standardy  

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 

w Warszawie.  

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,                                    ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i                                     badania.  

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,                                    ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

  

PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i                                   zgodność  

  

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

cementu powszechnego użytku.  

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.  
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PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,                                   

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym                                    odzyskanej z 

produkcji procesu betonu  

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  

 

 

D – 09. NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni z kostki betonowej oraz betonu lanego, przy realizacji robót  związanych z wykonaniem z 

zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

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 prowadzenia robót 

przy wykonaniu nawierzchni betonowych i obejmują:  

wykonanie nawierzchni  określonej w dok. Projektowej: kostka betonowa, płyty betonowe  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

ST DM.00 wymagania ogólne’.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST 

DM.00. „Wymagania Ogólne”. 2. materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  Ogólne 

wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00 gania ogólne” 

pkt 2.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni betonowej według zasad niniejszej ST są: 

Kostka i płyty z betonu  klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa.Elementy te 

muszą posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w 

zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - 

Wydanie II.   
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna  Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 2.2.2. Wygląd zewnętrzny  Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam 

i ubytków.  Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 1,5mm  

  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej i płyt betonowych – wg. Dok. Projektowej. 2.2.4. 

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie 

powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość el. betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 

więcej niż 5%. 2.2.6. Odporność na działanie mrozu Odporność kostek betonowych na działanie mrozu 

powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].  Odporność na działanie mrozu po 50 

cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:       próbka nie wykazuje pęknięć,       

strata masy nie przekracza 5%,       obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.   2.2.7. Ścieralność Ścieralność kostek betonowych 

określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 2.3. Materiały 

do produkcji betonowych kostek brukowych 2.3.1. Cement  

Do produkcji el. betonowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701 [4]. 2.3.2. Kruszywo Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  

PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje 

się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory 

zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 

niskie temperatury i działanie soli.  

3. sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej Małe 

powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 

brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 

wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 

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

wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach.  

4. transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 4.2. Transport el. betonowych  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, elementy przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
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pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

stanie. El. betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5. wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w 

SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Podłoże - Kostka i beton lany Podłoże pod ułożenie 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt niewysadzinowy -  Grunt podłoża 

powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże 

gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  

  

5.3. Podbudowa - zgodna z dokumentacją projektową.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

5.4. Obramowanie nawierzchni  

Wg. Dokumentacji projektowej 

Elementy bet. układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

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

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 

nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

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

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

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

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

  

6. kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed 

przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 

żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 

wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 

powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji. 6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi SST. 6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i 

wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.  
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6.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z e. 

betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:       pomierzenie szerokości spoin,       sprawdzenie 

prawidłowości ubijania (wibrowania),       sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,       

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 6.2.1. Nierówności podłużne Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem 

zgodnie z normą BN68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 6.2.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  

  

7. obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00 

„Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr 

kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej przy sprawdzeniu jej grubości. 8. odbiór robót 8.1. 

Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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 według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają:       przygotowanie podłoża – zagęszczenie, wyprofilowanie, wymiana gruntu (jeśli 

jest projektowana) wykonanie podbudowy,       wykonanie podsypki, ławy pod krawężniki (jeśli jest 

projektowana) Zasady ich odbioru są określone w DM.00 „Wymagania ogólne”.  

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące 

podstawy płatności podano w SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:       prace pomiarowe i 

roboty przygotowawcze,       oznakowanie robót,       przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),       

dostarczenie materiałów,       wykonanie podsypki,       ułożenie i ubicie kostki, rozłożenie, wykończenie 

i zabezpieczenie betonu lanego, barwionego nadanie spadków       wypełnienie spoin kostki       

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. przepisy związane Normy 1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 2. PN-B-06250 Beton zwykły 3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 4. PN-

B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 5. PN-B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 6. BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z 

betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 7. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 8. BN-68/8931-04 Drogi 

samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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D – 10. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTO-GLINIASTO-ŻWIROWA 

 Wstęp  

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową nawierzchni mineralnej - przy realizacji robót  związanych z 

wykonaniem z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 

w Warszawie.  

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1 .  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Wykonanie robót wymienionych w pkt 1.1. obejmuje: 

・rozłożenie 2 warstw z mieszanki mineralnej (wg. dokumentacji projektowej) wraz z zagęszczeniem 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

Kruszywo mineralne naturalne o frakcji 0-8mm oraz 0-11mm 

Obrzeże betonowe 6x20x100 cm 

Składniki mieszanki: 

kamień naturalny różnej frakcji (0-8mm 0raz 0-11), łupki wysokogórskie oraz spoiwo grysowe. 

Musi spełniać wymagania normy DIN 18035-5 

 

2.1.1. Wady niedopuszczalne 

nieprawidłowa frakcja 

występowanie zanieczyszczeń obcych, 

niezgodność z normą 

 

2.1.2. Transport 

Z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

 

 

2.2.Kontrola jakości 
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Z każdej partii materiałów, należy pobrać losowo, metodą na ślepo próbki i stwierdzić ich zgodność z 

wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię 

robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego oraz nad komorami ciepłowniczymi i w obrębie 

studzienek - roboty wykonywać tylko ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Materiały do budowy dróg przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu pod nawierzchnią należy ułożyć warstwy podbudowy 

w określonej kolejności i o określonej grubości. Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego 

zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą odsączającą), druga (warstwa nośna) z tłucznia betonowego 

0-31,5mm. Grubość opisanych warstw zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przygotowanie mieszanki powinno być zgodne z instrukcją stosowania i wykonania, opracowaną przez 

producenta. Przed położeniem nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża. Produkt powinien 

posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie 

dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów itp. oraz Aprobatę Techniczną 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w 

inżynierii komunikacyjnej 

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą roboty drogowe. Wykonawca jest obowiązany 

dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału ile jest w stanie wykorzystać. Pozostała część materiału 

powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona. O miejscu i warunkach składowania Wykonawca 

informuje inspektora nadzoru. 

5.2. Termin wykonania robót 

Okres przy temperaturze powyżej 0 st. Celsjusza. 

5.3. Kontrola jakości wykonania prac budowlanych 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót. Z 

uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji. 

5.4. Ocena wyników 

Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad 

niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyżej. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

Jednostkami obmiarowymi robót jest m2. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 

Nawierzchnia musi mieć jednakową grubość zgodną z dokumentacją projektową.  

Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  

Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podbudową.  

Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 

naturalną cechą nawierzchni.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jednostka obmiarową jest powierzchnia. Obmiaru robót na budowie dokonuje Wykonawca w 

obecności inspektora nadzoru. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

・BN-80/6775-03 Elementy. dróg ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 

・BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne >Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

・BN-80/6775-03 Elementy. dróg ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 

・PN-84/6774-04-Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

・PN-90/B-30000 Cement portlandzki 

・PN-EN 206-1:2003 Beton 

・PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw 

・Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138 

・Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010 

I inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót 
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9.2. Inne przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami. 

 

 

  

D – 11. MAŁA ARCHITEKTURA, URZĄDZENIA 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem z zagospodarowaniem terenu przy Zespole 

Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

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 

i odbiorem montażu urządzeń sportowych oraz pozostałych elementów małej architektury i  obejmują: 

 

- elementy zabawowe, DFA – opisane w Dokumentacji Projektowej) 

Uwaga: zakup urządzeń przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny 

Kontraktowej. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00 "Wymagania ogólne". 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 

Do fundamentów betonowych dla urządzeń należy stosować beton klasy B20 i B25 wg PN-EN 206-

1:2003,  wg. Dokumentacji Projektowej. 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 

łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 

• Urządzenia 

Urządzenia (materiały, kolorystyka, powłoki zabezpieczające, konstrukcja, wymiary, sposób montażu) 

wraz z montażem dokładnie opisano w Dokumentacji Projektowej – stosować jak opisano w Projekcie. 

Dotyczy:  

- ławek 

- koszy na odpady  

- urządzeń zabawowych i ćwiczeniowych 

- pergoli 

- stojaków na rowery 

- słupków edukacyjnych oraz hoteli dla owadów 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane 

będą ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM.00  „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu 

betonu.. 

4.3. Transport urządzeń 

Urządzenia należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Montaż urządzeń - Wszystkie urządzenia zabawowe posiadają specyfikacje producenta odnośnie m.in. 

montażu więc powinny być montowane zgodnie z jego zaleceniami, przy zachowaniu poziomów 

fundamentowania podanych w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz stosując się do 

norm podanych w Dokumentacji projektowej. 

Ustawienie urządzeń musi uwzględniać zachowanie nienaruszalności stref bezpieczeństwa w 

odniesieniu do nawierzchni oraz wolnej od innych urządzeń przestrzeni. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją 

Projektową. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) 

zamontowanego elementu urządzenia. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- pozyskanie i dostarczenie materiałów oraz urządzeń wymienionych w pkt. 2.2 

- wykonanie robót ziemnych, 

- montaż i materiały montażowe 

- zasypanie wykopu, 

- montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń  

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1:2003     Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i   

                                   zgodność 

PN-EN 197-1:2002     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

                                   dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,   

                                  badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w  

                                  tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 

EN749, EN 1270, EN1271 

 

D – 12. ZIELEŃ  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem prac ogrodniczych w związku zagospodarowaniem terenu przy 

Zespole Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1 w Warszawie.  

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych ST  

  

-  prace ogrodnicze w zakresie sadzenia i przesadzania krzewów, drzew, porządkowania terenu, który 

ięcia drzewa i krzewów 

krzewów  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 1.4.3. Bryła 

korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew i krzewów do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 1.4.7. Pozostałe określenia 

podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  DM.00  „Wymagania ogólne”.  

y – wg  parametrów w momencie zakupu i wg. Gatunków i ilości 

– kompostowana  

-gliniasta (65%-35%)  - taśma brzegowa plastikowa o 

szer 20cm – brązowa - ogrodzenia tymczasowe do ochrony drzew - kora - torf (odkwaszony)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania, podano w  SST DM.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Materiał roślinny sadzeniowy:  

Materiał roślinny musi zostać dokładnie sprawdzony. Materiał posiadający jakiekolwiek defekty lub 

niezgodności z niniejszymi wytycznymi będzie podlegał wymianie. Sadzić  rośliny z bryłą korzeniową i 

z pojemników.   

Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenia mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca 

szczepienia, - ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe, - zwiędnięcie i pomarszczenie kory na 

korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie pąka szczytowego 

przewodnika, - dwupędowe korony drzew formy piennej, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

korzeniowej, - złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. Krzewy w momencie zakupu muszą 

mieć wysokość i inne parametry min. jak określono w powyższej tabeli.  Krzewy  

Opis materiału do nasadzeń: Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-

R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma,  numer normy.  
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Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pąki szczytowe 

przewodników powinny być wyraźnie uformowane - egzemplarze powinny być czyste odmianowo, - 

materiał roślinny powinien być prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, zdrewniały i 

zahartowany – minimum 2 razy szkółkowane. - do nasadzeń stosować krzewy posiadające minimum 

trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, - materiał roślinny 

powinien być bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory oraz ran i śladów po świeżych cięciach. - Korona 

o barwie liści typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, chlorotyczne, z 

plamami będącymi objawami chorobowymi, - z pąkami kwiatowymi i liściowymi zdrowymi, bez oznak 

zasychania,  

System korzeniowy:  

   - nie może być zbyt zbity - sfilcowany, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, żywe, nie przesuszony. - powinien być 

dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku 

rośliny, - zwarty, o regularnym kształcie zabezpieczony tkaniną rozkładającą się   - krzewy sadzone w 

jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżone wielkość i pokrój, - stosować 

krzewy minimum dwukrotnie szkółkowane  

 

Podłoże:  Dostarczane na Plac Budowy nawozy, ziemia urodzajna i inne materiały muszą posiadać 

dokumenty poświadczające ich parametry, a jeżeli ich nie mają Wykonawca na własny koszt zapewni 

wykonanie badań lub pomiarów pozwalających ocenić ich właściwości istotne ze względu na 

przeznaczenie. W obszarze opracowania projektowego – wierzchnią warstwę gleby stanowią gleby 

organiczne. Nie wiadomo jednak w jakim stopniu gleba ta jest przydatna dla sadzenia roślin czy też 

zaprawiania dołów (żyzność, struktura).  Gleba pozyskana na placu budowy musi zostać 

zaakceptowana przez inspektora nadzoru jako zdatna do wykorzystania do uformowania wyniesionej 

rabaty traw ozdobnych lub wypełnienia po zdjętej darni. Ziemia urodzajna (gleba) Ziemia urodzajna, w 

zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: - ziemia rodzima - 

powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości,  - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - 

nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia 

kompostowa - stosować wyroby dopuszczone do obrotu  

Podglebie: Nadmiernie zagęszczone podglebie (istniejące lub uzupełniane) musi zostać rozluźnione do 

głębokości 50 cm (liczone od powierzchni-wierzchnicy). Prace przeprowadzać w trakcie normalnego 

uwilgocenia gruntu.  Podglebie istniejące lub przywiezione na plac budowy musi się charakteryzować 

dobrą jakością. Powinno być wolne od popiołów, gruzu, kawałków betonu, zanieczyszczeń ciekłych, 

itp.  Wymagane właściwości podglebia:  -pH 6.5-7, -niska zawartość części organicznych – nie może być 

zbyt żyzne -gleba średnia -gęstość pozorna 1.5-1.8 g/cm3,  
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Jeżeli warstwa uzupełnianego podglebia jest większa nić 15 cm, należy je rozkładać warstwami i lekko 

zagęszczać do poziomu zapewniającego rozłożenie wskazanej miąższości wierzchnicy. Gleba 

(wierzchnica)  

Gleba średnia. Dla gleby stosowanej jako wierzchnica niezbędne jest przeprowadzenie analiz w 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej lub innym laboratorium zatwierdzonym przez Wykonawcę. 

Koszty analiz ponosi Wykonawca.  

Analiza powinna obejmować: wartość pH i wymagania wapnowania, przewodność elektryczną, 

dostępność fosforu, potasu, magnezu i pierwiastków śladowych, strukturę gleby, zawartość substancji 

organicznych i azotu, skład granulometryczny w poszczególnych warstwach podłoża. Jeżeli analiza 

wykaże niepełną przydatność gleby, należy poprawić jej jakość wg wskazań laboratorium lub wymienić 

w przypadku gdy nie nadaje się do zastosowania. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i 

uprawy gleby istniejącej musi pochodzić z zatwierdzonego źródła i przydatność musi zostać 

potwierdzona przez laboratorium przy Okręgowej Stacji ChemicznoRolniczej.  

W trakcie trwania budowy niedopuszczalne jest zanieczyszczanie terenu przeznaczonego pod 

nasadzenia środkami chemicznymi, gruzem i innymi materiałami mogącym zmienić chemizm gleby. 

Należy zminimalizować mechaniczne zagęszczenie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń poprzez 

odpowiednią organizację ruchu na budowie i ogrodzenie drzew. Po zakończeniu poszczególnych faz 

budowy niezbędne jest oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczeń. Jeżeli grunt 

został mechanicznie zagęszczony, należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, aby wody 

opadowe swobodnie przesiąkały  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00 

„Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca   przystępujący    do   wykonania   umocnienia   powinien   

wykazać    się możliwością korzystania z : - osprzętu do agrouprawy, - cysterny z wodą pod ciśnieniem 

oraz węży do podlewania. - Ogrodniczego sprzętu ręcznego i mechanicznego np glebogryzarki  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Transport krzewów  

Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową podczas transportu na miejsce  sadzenia 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu zapakowane 

bryły korzeniowe, pojemniki z roślinami i same rośliny. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 

opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  
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Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w 

miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  

5. Wykonywanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00 „Wymagania 

ogólne”.  

5.2. Wykonanie robót  

Zalecenia ogólne:  

Teren robót należy oczyścić z resztek pobudowlanych, kamieni i wyprofilować.  

W związku z prowadzeniem prac w sąsiedztwie drzew wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu 

korzeni powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego 

sprzętu. Strefę wzrostu korzeni określa powierzchnia wyznaczona przez promień rzutu korony drzewa  

Aby rany na korzeniach były jak najmniejsze i szybko się zabliźniły, należy za pomocą ostrego narzędzia 

przyciąć korzenie równo ze ścianą wykopu i zasmarować odpowiednim preparatem do zabezpieczania 

ran. W przypadku konieczności użycia ciężkiego sprzętu budowlanego zaleca się układanie 

tymczasowych nawierzchni z płyt lub kilkunasto centymetrowej warstwy żwirowo – piaskowej 

ugniecionej wałem. W przypadku gdy prace prowadzone są od kwietnia do października, konieczne 

jest zabezpieczenie korzeni przed wyschnięciem. Jako zabezpieczenia stosuje się takie materiały jak: 

wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty słomiane; którymi okłada się ścianę wykopu i od czasu do czasu 

polewa wodą. Zimą korzenie narażone są na działanie niskich temperatur, dlatego należy je chronić 

stosując grubą słomianą matę.  

Podczas wykonywania prac należy zaniechać składowania materiałów/odpadków budowlanych w 

pobliżu drzew ze względu na możliwość nadmiernego ubicia gleby oraz jej chemicznego 

zanieczyszczenia.  

Ziemię i materiały budowlane składować należy poza strefą korzeniową. Minimalną granicą, poza którą 

nie powinno się wykonywać żadnych prac ziemnych jest odległość od osi pnia drzewa równa 

dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 130 cm nad ziemią /pierśnicy/. W przypadku 

drzew o obwodzie poniżej 50 cm odległość ta powinna mieć co najmniej 1 m.    W bliskim sąsiedztwie 

drzew zabrania się również nadmiernego wydeptywania, pracy ciężkich urządzeń budowlanych oraz 

narażania drzew na uszkodzenia mechaniczne. Drzewa wskazane w projekcie – zabezpieczyć wg. opisu 

w Dokumentacji Projektowej. Sadzenie krzewów : Wszystkie rośliny muszą być zakupione w doniczkach 

– z bryłą korzeniową. Krzewy sadzić do dołów zaprawianych w 1/3 części ziemią kompostową (nie 

stosować nawozów liściowych ani obornika) oraz odpowiednio pomniejszoną dawką - ze względu na 

młode rośliny – nawozu mineralnego – wg. Informacji na opakowaniu  

Po posadzeniu uformować misy i pokryć 3cm warstwy kory średniej (nie stosować odłamków 

większych niż 4 cm). Obficie podlać.  
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   271  

Sadzić na głębokość jak w szkółce (szyjka korzeniowa/podstawa pnia nie może być zasłonięta glebą) – 

bardzo ważne ze względu na uniknięcie zakażeń i chorób grzybowych roślin.   (uwaga: nie stosować 

nawozów liściowych, ziemi liściowej, obornika).   

Sadzenie drzew: Sadzić z bryła korzeniową – do dołów zaprawionych w 100% ziemią kompostową. Dół 

odpowiednio większy od bryły korzeniowej. Stosować paliki mocujące do drzew – wg. dokumentacji 

projektowej. Reszta wymagań jak przy krzewach.  

  

Zakładanie trawnika  Nasiona trawy wysiewać na wyrównany, oczyszczony i zagrabiony teren. Wysiane 

nasiona lekko przemieszać grabiami z górną warstwą gleby, tak aby były przykryte ok 1cm ziemi. 

Zwałować i podlać wodą. Zużycie nasion ok. 3 kg/100m2.  Gleba musi być piaszczysto gliniasta (65% : 

35%) z domieszką ziemi kompostowej (ok 3cm rozrzuconej ziemi kompostowej przemieszać i 

wyrównać). W miejscach gdzie murawa  - w obszarze sąsiadującym z terenem robót - na podstawie 

oględzin inspektora nadzoru będzie w stanie dobrym można przeprowadzić jedynie dosiewki. 

Dosiewki: oczyszczenie murawy, skoszenie do wys. ok 4cm, zruszenie gleby na placach bez trawy, 

rozrzucenie i lekkie powierzchniowe przemieszanie z ziemią kompostową. Wysiać mieszankę traw 

(uniwersalną) w ilości 3 kg/100m2  Postępowanie z istniejącą roślinnością:  

1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem 

inwestycji. W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 

zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części 

drzew. Niezbędne jest wygrodzenie z otoczenia placu budowy egzemplarzy przeznaczonych do 

zachowania, najlepiej jako całą skupinę, trwałym, ogrodzeniem. Jeżeli nie jest możliwe wygrodzenie 

skupiny, należy zadbać o każde drzewo oddzielnie. Korzenie  Na terenie budowy, w zasięgu 

leby (np. 

do pni drzew, nawet jeśli stosuje się przy tym osł

innych prac zmieniających stosunki wodne w glebie (jeżeli jest to konieczne należy zastosować się do 

zasad jak poniżej). Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach: W trakcie 

prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać następujących zaleceń: 5.5. 

wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia, 5.6. roboty ziemne w zasięgu systemu 

korzeniowego w odległości do 4m od pnia musza być wykonywane ręcznie, 5.7. zaleca się  

wykonywanie wykopów w okresie jesiennym, 5.8. nie dopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% 

korzeni. 

5.9. wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności: 5.9. 

korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki, 5.9. cięcia dokonywać 

pod kątem prostym w stosunku do ich osi, 5.9. powierzchnia rany powinna być zabezpieczona 

preparatem impregnującym,  
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Przesadzanie zieleni istniejącej. Okopanie krzewów wg. Zaleceń Inspektora. Zabezpieczenie bryły 

korzeniowej i przewiezienie taczkami na miejsce docelowe – nie uszkadzając bryły. Sadzić z 

wykorzystaniem gleby miejscowej.  

Usuwanie roślinności – o ile występuje: Drzewa.  Usunięcie drzew polega na usunięciu części 

nadziemnej (pień, gałęzie) oraz części podziemnej (karpina). Usuwając drzewa należy zabezpieczyć 

najbliższy teren (strefa min. 2m dookoła rzutu korony) odgradzając go taśmą lub ogrodzeniem 

przenośnym. Czynności związane z karczowaniem drzew: - zredukowanie piłami części nadziemnej, tak 

by powalone drzewa nie uszkodziły naziemnych sieci elektrycznych i innych - usunięcie karpiny – 

czynność należy przeprowadzać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności – ze względu na 

obecność linii gazowej w bliskiej odległości od drzew (szczególnie klony jesionolistne w rejonie ul. 

Królewskiej) - uzupełnienie miejsca po karpinach ziemią, zagęścić mechanicznie - zebranie pociętych 

części drzewa, załadunek, wywiezienie  

Zabiegi pielęgnacyjne – patrz BIOZ – zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Teren w pobliżu 

robót należy oznakować i zabezpieczyć przed wejściem osób nieporządanych. 

Krzewy  - o ile występuje - usunięcie części nadziemnej oraz karpiny - uzupełnienie miejsca po karpinach 

ziemią, zagęścić mechanicznie - zebranie urobku, załadunek, wywiezienie  

Warunki odbioru robót Odbiór prac będzie polegał na wizualnej ocenie poprawności wykonania oraz 

sprawdzeniu kompletności ich wykonania w stosunku do projektu.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości nasadzeń  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 

sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu.   

Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: - wielkości dołków pod 

drzewka i krzewy, - zaprawienia dołków ziemią urodzajną. 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, 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 przy 

drzewach/krzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew/krzewów, - odpowiednich 

terminów sadzenia, - wykonania prawidłowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu, - 

podlania roślin - wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, - 

zasilenia nawozami mineralnymi.  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: - zgodności realizacji obsadzenia 

z dokumentacją projektową, - zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów 

z dokumentacją projektową, - wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę 

lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, - jakości posadzonego materiału.  
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7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) obsadzonych powierzchni rabat różanych oraz 

ilość szt. (sztuk) posadzonych krzewów.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

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

Odbiór ostateczny dokona się po upływie okresu gwarancyjnego.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00 „Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, - dostarczenie materiałów, - rozścielenie warstwy ziemi 

urodzajnej i przemieszanie - obsadzenie krzewami i drzewami wg. projektu  - uporządkowanie terenu,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. Przepisy związane i standardy:PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-67023 Ozdobne 

drzewa i krzewy liściaste PN-G-98011 Torf rolniczy 

 

 

 


