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D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, które zostaną wykonane w ramach zagospodarowania terenów przy stawie w m. Pniewo. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne naleŜy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP 
dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
UŜyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

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

1.4.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
Zamawiającego, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

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

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

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

1.4.9. Księga obmiaru -akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników.  
Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

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

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

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniająca dogodne 
warunki ruchu. 
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a) warstwa ścieralna    - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych 

b) warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni przekazywanie 
ich na podbudowę 

c) podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe 

d) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 

e) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

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

1.4.15. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać  
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

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

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 wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 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 uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń poziemnych na terenie budowy  
i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 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 na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment robót w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

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 utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnej niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzegane tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
zdanego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z terenu budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,  
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 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 rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną 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 InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi z dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.  
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowane przez InŜyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

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

6.4. Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera 

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

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

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

6.7. Dokumenty budowy 

6. 7. l. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera harmonogramu robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia InŜyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót. z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

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

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

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

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy· będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

6.7.4. Pozostałe  dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.7. l. ÷  6.7.3. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
a) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń,  
d) korespondencję na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek r dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

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

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie 
zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

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

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

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

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

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, 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 Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
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9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności przyjęta jest wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Ogólne warunki 

umowy”). 

10. 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, montaŜu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. III 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów w ramach zagospodarowania terenów przy stawie w m. Pniewo. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wykopów i obejmują wykopy w gruncie kat. III pod nową konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, 
chodnika. 

1.4. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania 
ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

2. Materiały 
Nie dotyczy 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania 
ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację 
InŜyniera. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4. Transport 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportu 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do wykonywania wykopów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych 
urządzeń Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 
Zabezpieczenia skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinno być wykonane w sposób 
wskazany przez uŜytkowników tych urządzeń. 
W odległości co najmniej 2 m z kaŜdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. Prace w 
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tych miejscach naleŜy prowadzić metodą ręczną. Wykonawca nie moŜe bez zgody InŜyniera 
przekroczyć ustalonej granicy prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej. 
Wykonawca zabezpieczy dojazd słuŜb specjalnych (np. straŜy poŜarnej) i dojścia do posesji na własny 
koszt. 

5.2. Roboty pomiarowe 
NaleŜy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną D.01.01.01. Odtwarzanie trasy i punktów 
wysokościowych. 

5.3. Wykonywanie wykopów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoŜliwi ć 
odpływ wody z wykopu. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ 0,10 m. 
Odchylenia rzędnych niwelety w stosunku do rzędnych projektowanych nie mogą być większe niŜ ± 0,01 
m. Przed przystąpieniem do robót naleŜy zdjąć ziemię urodzajną i zgromadzić na odkładzie w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. 
Grunty z wykopu są własnością Wykonawcy i powinny być natychmiast usunięte z terenu budowy. 
Jeśli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty podłoŜa ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, ma on obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych dopłat ze strony Zamawiającego. 

5.4. Postępowanie dla zabezpieczenia podłoŜa naturalnego 
Wykonawca powinien dołoŜyć wszelkich starań, aby nie został naruszony rodzimy grunt sypki w 
naturalnym podłoŜu. W tym celu grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe powinna wynosić 
0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekroczyć ±3 cm. Zdjęcie warstwy· powinno nastąpić 
bezpośrednio przed ułoŜeniem warstwy konstrukcyjnej. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
Przed rozpoczęciem wykopów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i robót 
przygotowawczych wg następujących zasad: 

6.2. Kontrola wykonywania wykopów 
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać z częstotliwością gwarantującą naleŜyte wykonanie robót. 
NaleŜy sprawdzić, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom, określonym w p. 5.3. 
Po wykonaniu robót naleŜy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności 
wykonania, wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w p. 5.3. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Wykopy naleŜy obliczać według objętości wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodę przekrojów 
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentacji projektowej oraz zmianami 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykopu w stanie rodzimym. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Wykopy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami niniejszej specyfikacji 
technicznej, jeŜeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p. 6 będą pozytywne. 
W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności  podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  
Płatność na podstawie jednostki obmiaru wg punktu 7, naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i wynikami 
badań. 
Płatność za wykonanie obejmuje: 
a) prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu słuŜb specjalnych i dojść do posesji, 
b) dowiezienie sprzętu, 



 16

c) wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras urządzeń podziemnych, 
d) usunięcie ziemi roślinnej i zgromadzenie na odkładzie, wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu 

poza teren budowy, 
e) przeprowadzenie wymaganych badań, 
f) wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas robót,  
g) wykonanie zabezpieczeń skrzyŜowań wykopów z urządzeniami podziemnymi, 
h) odwiezienie sprzętu, 
i) uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
9. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
11. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D.08.02.02. Chodnik z kostki brukowej 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową chodnika z kostki brukowej betonowej w ramach zagospodarowania terenów przy 
stawie w m. Pniewo. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 
3cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia kostkowa  nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek  

z kamienia lub innego materiału. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i specyfikacją  techniczną D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją 
techniczną, częścią rysunkową dokumentacji projektowej i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

2.2. Kostka brukowa 
Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć kostkę betonową gr. 6cm 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki 
muszą być bez uszkodzeń. 
Niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 

2.3. Kruszywo 
Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-
06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji 0 ÷ 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie nie moŜe przekraczać 3%. 
Pozostałe badania i wymagania wg PN-86/B-06712. 

2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

3. Sprzęt 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Sprzęt powinien odpowiadać 
wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  
Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜywać: 

• betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
• wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi 

lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemoŜliwiającą uszkodzenie kostki. 

4. Transport 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie moŜe przekraczać 1 m. 
Kostkę moŜna transportować tylko na paletach. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  
w jakich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa. 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy układaniu chodnika z kostek brukowych 
Nawierzchnię naleŜy ułoŜyć na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W miejscach, w których jest to 
wymagane ustawić obrzeŜa zgodnie z D.08.03.01. Po wykonaniu tych czynności naleŜy przystąpić o 
układania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubości 3 cm, z materiałów określonych w 
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z PN-58/S-96026. Współczynnik wodno--
cementowy powinien wynosić od 0,20 ÷ 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Podsypkę zagęścić tak, aby wskaźnik zagęszczenia był nie mniejszy niŜ IS = 0,97.  
Kostkę naleŜy układać wg wzoru zawartego w katalogu producenta. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno 
odbywać się zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. 
W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub 
badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą 
specyfikacją techniczną. 
NaleŜy sprawdzić: 

a) podłoŜe: 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta: ± 1 cm,  
− szerokości koryta: ± 5 cm. 
 

b) cechy geometryczne nawierzchni: 
• nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 
• spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%,  

pomiar w punktach charakterystycznych niwelety, 
• rzędne nawierzchni - róŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm,  
• szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi ±2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 

a) podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ±1,5 cm, 
b) prawidłowość ułoŜenia kostki: 

• pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
• sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
• kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 

c) prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 
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d) prawidłowość wypełnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie 
głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo 
wybranych miejscach, 

e) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na 
powierzchni około 0,1 m2, i sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej, 

f) sprawdzenie wiązania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni 
przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami InŜyniera. Nie 
powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań 
jakościowych materiałów. 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną D.00.00.00. Wymagania ogólne wg jednostek obmiaru określonych 
w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

a) wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu,  
b) wykonanie podsypki, 
c) ułoŜenie i ubicie kostki, 
d) wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
e) pielęgnację nawierzchni, 
f) wykonanie pomiarów i badań, 
g) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie 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 uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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D.08.03.01. ObrzeŜa betonowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych przy chodniku i zjazdach w ramach zagospodarowania 
terenów przy stawie w m. Pniewo. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem obrzeŜy betonowych o wym. 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

Roboty związane z ustawieniem obrzeŜy będą wykonywane przy obramowaniu chodnika i zjazdów oraz 
jako obrzeŜa zamykające dojścia i zjazdy (przy granicy działki).  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją  techniczną D.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, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

2. Materiały 
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 

2.1. ObrzeŜa  
NaleŜy zastosować obrzeŜa betonowe o wym. 8/30/100cm w gatunku I. Wygląd zewnętrzny gotowych 
wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 

2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Piasek i cement uŜyty na zaprawę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom opisanym w 
specyfikacji D.08.01.01 i D.08.02.01.  
Zaprawa zgodna z normą PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Przechowywanie cementu powinno 
być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08. 

2.3. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-32250. Nie moŜe wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. Wodę 
pochodzącą z wodociągu moŜna stosować bez badań. 

3. Sprzęt 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  

4. Transport 
ObrzeŜa powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Ponadto naleŜy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. Pozostałe 
materiały w sposób opisany w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania 
ogólne. 
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5.1. Warunki wstępne 
ObrzeŜa są elementem obramowującym chodnik i jednocześnie oddzielającym je od zieleńca. Roboty 
naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeŜa. Wykop pod obrzeŜe naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom ławy z podsypki 
piaskowej w planie. Wykopy powinny być wykonywane zgodnie ze specyfikacją techniczną D.02.01.01., a 
zagęszczanie i profilowanie koryta zgodnie ze specyfikacją techniczną D.04.01.01. 

5.3. Ustawienie obrzeŜy 
W wykopie wykonanym zgodnie z dokumentacją projektową pod względem sytuacyjnym i 
wysokościowym ustawia się obrzeŜa na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm, szerokości 15 
cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeŜy gruntem i ubijając go.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne.  

6.1. Ocena materiałów 

6.1.1. Ocena prefabrykatów 
Ocenę obrzeŜy przeznaczonych do wbudowania naleŜy wykonać zgodnie z punktem 2. 

6.1.2. Kontrola cementu i piasku 
Kontrola cementu i piasku na podsypkę i do zaprawy w sposób podany w specyfikacji D.08.01.01. 

6.2. Kontrola robót 

6.2.1. Sprawdzenie przygotowania podłoŜa 
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeŜe wykopów polega na ocenie: 

• wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien być nie mniejszy niŜ 0,97), 
• szerokości dna wykopu z tolerancją ±1 cm. 

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia obrzeŜy 
Sprawdzeniu podlega: 

• odchylenie linii obrzeŜy w planie - max odchylenie moŜe wynieść 1 cm, 
• odchylenie niwelety - max ±1 cm, 
• równość górnej powierzchni obrzeŜy - tolerancja prześwitu pod łatą ±1 cm, 

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawione obrzeŜe moŜna uznać za wykonane 
prawidłowo. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru jest metr obrzeŜa i uwzględnia wymienione w punkcie 5 elementy składowe obmierzane 
według tych samych jednostek. 
Obmiar nie moŜe obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez InŜyniera. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót na zasadach podanych w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne, zgodnie  
z tolerancjami podanymi w punkcie 6. 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone atesty na elementy betonowe. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na 
koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Płatność za wykonanie obejmuje: 

• prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
• przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 
• wykonanie wykopu pod obrzeŜe, wywiezienie nadmiaru gruntu, rozścielenie z zagęszczeniem, 
• ustawienie obrzeŜy betonowych, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa ziemią z jej ubiciem, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
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• odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

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

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

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa. 
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D.05.01.03. Nawierzchnia Ŝwirowa 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni Ŝwirowej w ramach zagospodarowania terenów przy 
stawie w m. Pniewo. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni Ŝwirowej na warstwie odsączającej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia Ŝwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do nawierzchni Ŝwirowych 

 Mieszanka Ŝwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia 
podano w tablicy 1. 
 Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] 
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Ŝwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowych 

sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek Ŝwirowych 

 
 

 3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni Ŝwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni Ŝwirowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: koparko-ładowarki, zagęszczarki, samochodu cięŜarowego, 
przewoźnego zbiornika na wodę do zwilŜania mieszanki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułoŜenie warstwy 
odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę.  

5.3. Wykonanie nawierzchni Ŝwirowej 

5.3.1. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki Ŝwirowej 
Mieszankę naleŜy rozłoŜyć w jednej warstwie gr. 10cm oraz zagęścić. Wilgotność mieszanki Ŝwirowej w 
czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki 
jest wyŜsza o więcej niŜ 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę naleŜy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera, a w przypadku gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2% - zwilŜyć określoną ilością 
wody.  

5.4. Utrzymanie nawierzchni Ŝwirowej 

Nawierzchnia Ŝwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni naleŜy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki Ŝwirowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni Ŝwirowej 

6.3.1. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.2. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
niŜ +1 cm i -3 cm. 

6.3.3. Równość nawierzchni 
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 15 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -5 cm i +10 cm. 

6.3.6. Grubość warstw 
Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia naleŜy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej.  
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Ŝwirowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni Ŝwirowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa gruntowego i warstwy 

odsączającej, 
− dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki  Ŝwirowej, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


