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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Nazwa inwestycji: 

Projekt przebudowy posadzki Rynku w Iłży obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia 
nasadzeń zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

Adres inwestycji:  

Iłża, Rynek Dz. nr geod. 488, ark. nr 17,  obr. 0001 - Iłża 

Inwestor:  

Gmina Iłża, 27-100 Iłża, Rynek 11  

OST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI OGÓLNEJ  
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

SPIS TREŚCI 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) jest przedstawienie 
wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
realizacji projektu przebudowy posadzki Rynku w Iłży obejmującego nawierzchnię, 
uzupełnienia nasadzeń zieleni oraz elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję 
studni. 

1.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót budowlanych objętych specyfikacjami 
technicznymi, które przedstawiono w dalszej części opracowania. 
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1.4 Określenia podstawowe 

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

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

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

1.4.3 Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,  
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw 
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

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

1.4.5 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

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

1.4.7 Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8 Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik/ projektu – osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  
i administrowanie kontraktem. Posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnienia wymagane przez 
Konserwatora Zabytków w zakresie wskazanym w pozwoleniu na budowę. 

1.4.9 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. Posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i uprawnienia wymagane przez Konserwatora 
Zabytków w zakresie wskazanym w pozwoleniu na budowę. 

1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
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1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.13 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów 
lub pieszych. 

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

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

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

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

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

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

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

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 

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

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24 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. 

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

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

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

1.4.28 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego  
i właściwego wykonania nawierzchni. 

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

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

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

1.4.32 Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 
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1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

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

1.4.36 Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

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

1.4.38 Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.39 Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40 Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 

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

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

1.4.43 Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  
z budową, modernizacją/ przebudową, 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 użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
/Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

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

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

 - Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 

 - Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
/Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
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robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/ 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy  
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych  
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 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. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

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. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 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. Jeżeli teren 
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
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realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor 
Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu 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 robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
/Inżyniera/Kierownika projektu. Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy niespełniające 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 Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 

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. 
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 Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

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 
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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 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu 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 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 

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 Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6 Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia 
biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie  
z wymaganiami podanymi w ST – 0 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
/Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
/Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu 
wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane  
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

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

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

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

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
/Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
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z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
/Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) Inspektora Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę 
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, 

b) Inspektora Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu 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 Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu;  
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika 
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/ 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 - sposób zapewnienia bhp., 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  

 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,  

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

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

 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

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 Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru/Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru /Inżynier/ 
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Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

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

6.4 Badania i pomiary 

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

6.5 Raporty z badań 

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

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu, dokonując 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
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dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu 
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

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

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

6.8 Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:  

 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 - datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu 
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
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 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  

 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Inżyniera/ Kierownika projektu, 

 - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót,  

 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

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

 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót,  

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 - inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Książka obmiarów 

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

3. Dokumenty laboratoryjne 

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

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

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

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
/Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru/ 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru /Inżynier 
/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/ 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru 
/Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

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

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

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 oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

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

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

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

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

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
 - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Warunki umowy i wymagania ogólne  ST - 0 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST – 0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz  
z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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, 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). 
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ST – 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - POMIAROWE 

ST – 01a USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

ST – 01b ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  

ST – 01c ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ  
I PRZEPUSTÓW 

ST – 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - POMIAROWE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest przedstawienie wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót pomiarowych związanych z odtworzeniem 
trasy i punktów wysokościowych, przy realizacji projektu przebudowy posadzki 
Rynku w Iłży obejmującego nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń zieleni oraz 
elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów 
inżynierskich. 

1.3.1 Wyznaczenie punktów wysokościowych  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

j) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 

k) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

l) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

m) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

n) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2 Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane  
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,50metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych,  
w sąsiedztwie punktów załamania, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m  
i długość od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 
do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do pomiarów należy stosować następujący sprzęt: 

 - teodolity lub tachimetry, 

 - niwelatory, 

 - dalmierze, 

 - tyczki, 

 - łaty, 

 - taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić środkami transportu 
przeznaczonymi do tych celów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien  
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone 
w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika/ projektu. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych  
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie 
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, 
punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 
osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub 5cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 
należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
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przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
/Inżyniera/ Kierownika/ projektu. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów 
należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować  
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1metr oraz wykopów głębszych 
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 
5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 
związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru /Inżynierowi/ Kierownikowi/ 
projektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

 - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
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 - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii, Warszawa 1979.  

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST – 01a USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 - piły mechaniczne, 

 - specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 
drogowego, 

 - spycharki, 

 - koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  
z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 
miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 
wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach 
dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien 
być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew  
i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew  
o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika/ projektu. W miejscach 
dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania  
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie 
tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania 
w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby 
części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót 
ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3 Usunięcie drzew i krzaków 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8cm i istniejąca rzędna 
terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2metry od powierzchni projektowanej 
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami 
powinny być ścięte nie wyżej niż 10cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 
odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, 
jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 
przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej 
poziomu. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w OST „Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót  
w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 
budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i 
inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie 
zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
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Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny  
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika/ 
projektu. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności 
usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa  
i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających 
intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich 
stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły 
Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony 
materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika/ projektu, w którym 
będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą 
Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane  
w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30cm i 
powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie 
mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek 
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST 
„Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

 - dla drzew - sztuka, 

 - dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 - wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 - wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 - zasypanie dołów, 

 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ST – 01b ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  
i / lub darniny. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach 
robót przygotowawczych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

 - równiarki, 

 - spycharki, 

 - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych -  
w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 
jest możliwe, 

 - koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 
powtórnego użycia, należy stosować: 

 - noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

 - łopaty i szpadle. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport humusu i darniny 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić 
transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący 
uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. Teren 
pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony  
z humusu i/lub darniny. 

5.2 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 
jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć  
z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych  
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować  
w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu lub/i darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i 
darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 - zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 
odkład, 

 - zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych 
pryzmach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ST – 01c ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

 - warstw nawierzchni, 

 - krawężników, obrzeży i oporników, 

 - ścieków, 

 - chodników, 

 - ogrodzeń, 

 - barier i poręczy, 

 - znaków drogowych, 

 - przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany Inspektora 
Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika/ projektu: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Projekt przebudowy posadzki Rynku w Iłży 
obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

 
Strona 38 z 117 

 

 - spycharki, 

 - ładowarki, 

 - żurawie samochodowe, 

 - samochody ciężarowe, 

 - zrywarki, 

 - młoty pneumatyczne, 

 - piły mechaniczne, 

 - frezarki nawierzchni, 

 - koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić środkami transportu przeznaczonymi do tych 
celów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie  
z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub  
/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, 
w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe 
można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora Nadzoru /Inżyniera/ Kierownika/ projektu. W przypadku robót 
rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

 - odkopania przepustu, 

 - ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2m, 

 - rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

 - demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów 
skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym 
usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, 
ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

 - oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) 
powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się  
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w OST „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły 
po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w OST „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 - dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

 - dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i 
poręczy – m (metr), 

 - dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

 - dla przepustów i ich elementów 

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 

b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 - rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 
użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 - odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 - zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 - załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki ścieku: 

 - odsłonięcie ścieku, 

 - ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 
użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 - zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 - uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

 - załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 

 - ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 
chodnikowych, 

 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego 
użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 - zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

 - demontaż elementów ogrodzenia, 

 - odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 - zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9], 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Projekt przebudowy posadzki Rynku w Iłży 
obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

 
Strona 41 z 117 

 

 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 
użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 

 - demontaż elementów bariery lub poręczy, 

 - odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 - zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania  
Is 1,00 wg BN-77/8931-12[9], 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórki; 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

 - demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

 - odkopanie i wydobycie słupków, 

 - zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania 
Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórki; 

h) h) dla rozbiórki przepustu: 

 - odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 

 - ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

 - rozebranie elementów przepustu, 

 - sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 - zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania  
Is 1,00 wg BN- 77/8931-12 [9], 

 - uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.  

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia. 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.  

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco.  
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8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym  
i kwadratowym.  

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST – 02 ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie 
OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Niniejsza 
specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem 
instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
11.4.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 
skalisty. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa 
robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 
gdzie: ls=ρd/ ρds 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), 
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ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U =d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 
Io =E2/E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie zPN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
1.4.18. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z 
wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych 
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi 
dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, 
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST pkt 2. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane 
przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
2.4. Geosyntetyk 
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
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agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez 
rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości 
stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją 
projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 
Lp. Wyszczegól

nienie 
Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostk
i 

niewysadzinow
e 

wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj 
gruntu 

  rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek 

gruby 
 piasek 

średni 
 piasek 

drobny 
 żużel 

nierozpado
wy 

 piasek 
pylasty 

 zwietrzelina 
gliniasta 

 rumosz 
gliniasty 

 żwir 
gliniasty 

 pospółka 
gliniasta 

mało 
wysadzinowe 
 glina piasz-   

czysta 
zwięzła, 
glina 
zwięzła, 
glina 
pylasta 
zwięzła 

 ił, ił 
piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
 piasek 

gliniasty 
 pył, pył 

piasz-czysty 
 glina piasz-  

czysta, 
glina, glina 
pylasta 

 ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego 
sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu 
mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i 
zabezpieczanie geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący 
mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło 
słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony 
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić 
się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych 
wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu orazpochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
5.3. Układanie geosyntetyków 
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze 
lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją 
producenta lub decyzją projektanta.W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w 
uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i 
szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na której 
przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, 
mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda 
układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, 
na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich 
zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn 
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budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem 
nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 6 
OST. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 
2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp
. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

1. Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

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

2. Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

3. Pomiar pochylenia skarp  
4. Pomiar równości powierzchni korpusu  
5. Pomiar równości skarp  
6. Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

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

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

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
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niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie 
z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.4. Badania geosyntetyków 
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien 
przedstawić Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada 
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z 
materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 
podanego w dokumentacji projektowej i SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST  
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. PNISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnikampiaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przezobciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11.Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, 
GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 
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Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

2.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

2.2 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
wg PN-S-06102 [21] Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje 
się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [31]. 

2.2 Określenia podstawowe 

1..1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1..2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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2.2 Wymagania dla materiałów 

2..1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

 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..2. Właściwości kruszywa 
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
kruszywa łamanego 

dla podbudowy 
zasadniczej 

Badania według

1. Zawartość ziarn mniejszych niż 0.075 mm, 
% (mm) 

2 -10 PN-B-06714-15 
[2] 

2. Zawartość nadziarna, % (mm), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
[3] 

3. Zawartość ziarn nieforemnych % (mm), nie 
więcej niż 

35 PN-B-06714-16 
[4] 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % 
(mm), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-26 
[8] 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
044481, % 

30 - 70 BN-64/8931-01 
[26] 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 

30 

 
 
PN-B-06714-42 
[12] 

7. Nasiąkliwość, % (mm), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 
[6] 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, % (mm), nie więcej niż 

 
5 

 
PN-B-06714-19 
[7] 

9. Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(mm), nie więcej niż 

 
- 

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

10. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, % (mm), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-28 
[9] 

11. Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is  1.00 

 
 

80 

 
 
PN-S-06102 [21]

 

2..3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 - żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 - piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2..4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 - piasek wg PN-B-11113 [16], 

 - miał wg PN-B-11112 [15], 

 - geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
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2..5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 - cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 - wapno wg PN-B-30020 [19], 

 - popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 - żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość 
dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2..6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2.2 3.2. 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) b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) 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. 

4. TRANSPORT 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.2 Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać 
się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

2.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15   <  5 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, 
przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 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: 

O

d

90

50   <  1,2 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren 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 10m. 

2.2 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. 

2.2 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 20cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
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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. 

2.2 Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu:  

 - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy, 

 - określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 - określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 10 do 30m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera. 

2.2 Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
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2.2 Badania w czasie robót 

6..1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki - - 

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

6..2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6..3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją  
+10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6..4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 
m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

   
   2,2 

6..5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  
w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę  
w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

E

E

1

2
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2.2 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6..1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 
co 100 m 

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

6..2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6..3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 
4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

 - 10mm dla podbudowy zasadniczej, 

 - 20mm dla podbudowy pomocniczej. 

6..4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6..5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6..6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 5 cm. 
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6..7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

 - dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

 - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6..8. Nośność podbudowy 

 - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym  
w tablicy 4, 

 - ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym  
w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczeni
a IS   nie  

mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

120 
 

1,03 
 

1,10 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

2.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6..1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6..2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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6..3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i inne dokumenty 

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 ziaren. 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Projekt przebudowy posadzki Rynku w Iłży 
obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

 
Strona 59 z 117 

 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 

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

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles. 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne.  
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

zgodności.. 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
19. PN-B-30020 Wapno. 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
21. 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. 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. 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997. 
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ST – 03 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

11. WSTĘP 

2.2 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

2.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

2.2 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
wg PN-S-06102 [21] Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje 
się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [31]. 

2.2 Określenia podstawowe 

11..1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

11..2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

12. MATERIAŁY 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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2.2 Wymagania dla materiałów 

12..1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

 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. 

12..2. Właściwości kruszywa 
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
kruszywa łamanego 

dla podbudowy 
zasadniczej 

Badania według

1. Zawartość ziarn mniejszych niż 0.075 mm, 
% (mm) 

2 -10 PN-B-06714-15 
[2] 

2. Zawartość nadziarna, % (mm), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
[3] 

3. Zawartość ziarn nieforemnych % (mm), nie 
więcej niż 

35 PN-B-06714-16 
[4] 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % 
(mm), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-26 
[8] 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
044481, % 

30 - 70 BN-64/8931-01 
[26] 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles 
c) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
d) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 

30 

 
 
PN-B-06714-42 
[12] 

7. Nasiąkliwość, % (mm), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 
[6] 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, % (mm), nie więcej niż 

 
5 

 
PN-B-06714-19 
[7] 

9. Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(mm), nie więcej niż 

 
- 

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

10. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, % (mm), nie więcej niż 

1 PN-B-06714-28 
[9] 

11. Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is  1.00 

 
 

80 

 
 
PN-S-06102 [21]

 

12..3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

 - żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

 - piasek wg PN-B-11113 [16]. 

12..4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

 - piasek wg PN-B-11113 [16], 

 - miał wg PN-B-11112 [15], 

 - geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Projekt przebudowy posadzki Rynku w Iłży 
obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

 
Strona 63 z 117 

 

12..5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

 - cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

 - wapno wg PN-B-30020 [19], 

 - popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

 - żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość 
dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

12..6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

13. SPRZĘT 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2.2 3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

d) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

e) b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

f) 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. 

14. TRANSPORT 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

2.2 Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać 
się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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15. WYKONANIE ROBÓT 

2.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15   <  5 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, 
przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 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: 

O

d

90

50   <  1,2 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren 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 10m. 

2.2 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. 

2.2 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 20cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
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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. 

2.2 Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu:  

 - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa jest właściwy, 

 - określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 - określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 10 do 30m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera. 

2.2 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. 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
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2.2 Badania w czasie robót 

16..1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki - - 

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

16..2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

16..3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją  
+10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

16..4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 
m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

   
   2,2 

16..5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  
w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę  
w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

E

E

1

2
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2.2 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

16..1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 
co 100 m 

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

16..2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. 

16..3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 
4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

 - 10mm dla podbudowy zasadniczej, 

 - 20mm dla podbudowy pomocniczej. 

16..4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

16..5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

16..6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 5 cm. 
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16..7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

 - dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

 - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

16..8. Nośność podbudowy 

 - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym  
w tablicy 4, 

 - ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym  
w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczeni
a IS   nie  

mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

120 
 

1,03 
 

1,10 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

2.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

16..1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

16..2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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16..3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

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

17. OBMIAR ROBÓT 

7.3 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.4 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

18. ODBIÓR ROBÓT 

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

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.3 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.4 Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.2 Normy i inne dokumenty 

32. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
33. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  
34. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
35. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
36. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
37. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
38. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
39. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
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40. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 

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

42. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
43. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles. 
44. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne.  
45. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
46. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
47. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

zgodności.. 
49. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
50. PN-B-30020 Wapno. 
51. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
52. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie.  
53. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
54. PN-S-96035 Popioły lotne. 
55. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
56. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do  

nawierzchni drogowych. 
57. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
58. 27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

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

planografem i łatą.  
60. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 
61. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
62. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997. 
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ST – 04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni  
z kostki kamiennej. 

1.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej 
nieregularnej, regularnej i rzędowej. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 
mogą być wykonywane: 

 - na odcinkach dróg o dużych pochyleniach,  

 - na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być stosowane na 
ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.  

1.4.2 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
kostek kamiennych.  

1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2 Kamienna kostka drogowa 

2.2.1 Klasyfikacja 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy 
nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni  
z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 

 - regularną,  
 - rzędową,  
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 - nieregularną. 
Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. W zależności od 
jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: 
I, II. W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się 
następujące wielkości (cm): 

 - kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
 - kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2 Wymagania 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i 
przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa Badania wg 
 I II  
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym w MPa, nie 
mniej niż 

160 120 PN-B-04110 
[3] 

Ścieralność na tarczy Boehmego w 
cm, nie większa niż 

 
0,2 

 
0,4 

PN-B-04111 
[4] 

Wytrzymałość na uderzenia 
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 
mniej niż 

 
12 

 
8 

PN-B-04115 
[5] 

Nasiąkliwość wodą w %, nie więcej 
niż 

0,5 1,0 PN-B-04101 
[1] 

Odporność na zamarzanie nie bada 
się 

całkowit
a 

PN-B-04102 
[2] 

2.2.3 Kształt i wymiary kostki regularnej 

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. Kostka regularna 
łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. Wymagania dotyczące 
wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne 
odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku (cm) 

 5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0 
Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej (czoła), 
nie mniejszy niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówność powierzchni górnej 
(czoła), nie większa niż 

- - - -  0,4  0,6  0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niż 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi górnej (czoła), w 
stopniach, nie większe niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 6 

 
 8 

 
 10 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni dolnej 
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w stosunku do górnej, w 
stopniach, nie większe niż 

- - - -  6  8  10 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez 
uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie 
większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie 
powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć 
uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości niewiększej niż pół wymiaru 
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać 
wielkości wymiaru wysokości kostki (a). Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki 
gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są 
niedopuszczalne. Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie 
powinna być większa niż 0,6cm. 

2.2.4 Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt 
kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3. 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

 

Wymagania otyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica  
4. Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość 
nie powinny być większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza 
się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej 
niż 0,6cm. 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku (cm) 

 5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0 
Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej (czoła), 
nie mniejszy niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówność powierzchni górnej 
(czoła), nie większa niż 

- - - -  0,4  0,6  0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niż 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi górnej (czoła), w 
stopniach, nie większe niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 6 

 
 8 

 
 10 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni dolnej 
w stosunku do górnej, w 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 6 

 

 8 

 

 10 
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stopniach, nie większe niż 
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2.3 Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport  
i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.4 Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712 [7]. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego  
o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy 
cementowo piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
(grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.5 Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

Badania wody należy wykonywać: 

 - w przypadku nowego źródła poboru wody, 
 - w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 

2.6 Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach  
z kostki kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 
normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 - betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 
cementowo piaskowej, 

 - ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
 - wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po 

pierwszym ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
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4.2.1 Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę 
regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio 
układać następne warstwy. Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. 
Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez 
rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny 
być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w 
stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub 
pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Przygotowanie podbudowy 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni  
z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego 
cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 

 Podbudowa z chudego betonu, 
 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, z tłucznia 

kamiennego. 

5.3 Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden  
z następujących rodzajów podsypki: 

 - podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
 - podsypka bitumiczno-żwirowa, 
 - podsypka żwirowa lub piaskowa. 

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami Inżyniera. Wymagania dla materiałów stosowanych na 
podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-96026 [12]. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Współczynnik wodno cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub 
cementowo żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na 
ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być 
wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego 
z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, 
spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 
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5.4 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.4.1 Układanie kostki nieregularnej 

Kostkę można układać w różne desenie: 

 - deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami 
prostopadłymi do osi drogi, 

 - deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod 
kątem 45o do osi drogi, 

 - deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o  
w przeciwne strony na każdej połowie jezdni, 

 - deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub 
innych krzywych. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do 
wielkości kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie 
desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy 
krawężnikach. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12mm. 
Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego 
rodzaju skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony 
pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 

5.4.2 Układanie kostki regularnej 

Kostka regularna może być układana: 

 - w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
 - w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
 - w jodełkę. 

Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów 
kostki. Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18cm powinny być układane  
w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14cm oraz kostki małe,  
o wysokości od 8 do 10cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy 
ukośne lub w jodełkę. Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania 
kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się spoin w kierunku 
podłużnym. Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki 
regularnej. Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. 
Dopuszcza się układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.4.3 Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na 
zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15m oraz w takich miejscach,  
w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Szczeliny 
podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10m lub w przypadku układania 
nawierzchni połową szerokości jezdni. Przy układaniu nawierzchni z kostki na 
podbudowie betonowej - na podsypce cementowo żwirowej z zalaniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy 
wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić od 8 do 12mm. 
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5.4.4 Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać 
bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub 
wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane 
są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-
żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.4.5 Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz 
materiału do wypełnienia spoin. 

a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub 
piaskiem należy ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w 
podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie 
kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0cm. Ułożoną 
nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu 
spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po 
czym należy przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami 
stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. 
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie 
ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować 
wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od 
krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo piaskową, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno 
nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej 
niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni 
kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje 
bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego 
ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

c) c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy 
ubijać trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd 
kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w 
podłożu. 

5.4.6 Wypełnienie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki 
każdego typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę 
zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na 
podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem 
można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce 
żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno 
być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
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 - piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

 - cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

 - wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

 - przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 
wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

 - głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić 
około 5cm, 

 - zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostką. 

Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 

 - masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 

 - spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie 
oczyszczone na głębokość około 5 cm, 

 - bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 
do 180oC, 

 - masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do 
kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z 
zachowaniem następujących wymagań: 

 - piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

 - w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił 
całkowicie spoiny. 

5.5 Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 
podsypki. Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą 
cementowo piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu 
spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie 
nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 
7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, 
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być 
oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą 
piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny  
i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami 
wg PNB-11100 [8].Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych  
 i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. Badanie pełne obejmuje 
zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
podanych w tablicy 1. W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić 
kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna 
przekraczać 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać  
w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie: 

 - do badania zwykłego: 40 sztuk, 

 - do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii  
z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.  
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych 
sprawdzań równa lub mniejsza od 4.m W przypadku gdy liczba kostek niedobrych 
dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną  
z wymaganiami. W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech 
podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. Badania 
pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone  
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2 Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 - zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności  
z p. 5.5.6, 

 - zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p.  
od 2.2.2 do 2.2.5, 

 - sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 
15cm ubijaka o masie 25kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego 
uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

6.3.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co 
najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym kilometrze przez 
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wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia 
spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również 
przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1 Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18]. Nierówności podłużne nawierzchni nie 
powinny przekraczać 1,0cm. 

6.4.2 Spadki poprzeczne 

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

6.4.3 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2cm. 

6.4.4 Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 5cm. 

6.4.5 Szerokość nawierzchni 

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

6.4.6 Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1,0cm. 

6.4.7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 
kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów Minimalna częstotliwośćbadań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni co 10 m 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 - oznakowanie robót, 

 - dostarczenie materiałów, 

 - wykonanie podsypki, 

 - ułożenie i ubicie kostki, 

 - wypełnienie spoin, 

 - pielęgnację nawierzchni, 

 - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i inne dokumenty 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.  

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.  

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.  

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(zwięzłości).  

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  
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8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne. 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

17. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

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

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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ST - 05 NAWIERZCHNIA PLACU - CHODNIK Z PŁYT GRANITOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni rynku  
i chodników z płyt kamiennych na rynku w Iłży. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni rynku i chodników z płyt kamiennych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do 
określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, 
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych. 

10..0 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

11. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 Płyty chodnikowe kamienne 

11..0 Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt 

Płyty chodnikowe kamienne mogą być wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub 
z innych materiałów kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i SST. W 
zależności od sposobu obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura płyt może 
być: łupana, piłowana lub groszkowana. Płyty powinny odpowiadać wymaganiom 
BN-86/6747-06 [7]. Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych podaje 
tablica 1.Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2 

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7] 

 
Lp.  Cechy Płyty kamienne z 
  granitu sjenitu piaskow

ca 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

nasycenia wodą, MPa, nie mniej niż
100 100 51 
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2 Wytrzymałość na ściskanie po 
badaniu mrozoodporności, MPa, 
nie mniej niż 

80 80 45 

3 Ścieralność na tarczy Boehmego w 
stanie nasycenia wodą, cm, nie 
więcej niż 

0,75 0,75 1,0 

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej 
niż 

0,5 0,5 5,0 

5 Odporność na zamrażanie, w 
cyklach, nie więcej niż 

25 25 25 

 
6 

Odporność na niszczące działanie 
atmosfery przemysłowej w 
środowisku o zawartości SO2, w 
mg/m3 

 
od 10 do 200 

od 0,5  
do 10 

Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7] 

Lp. Nazwa wady Faktura płyty 
  łupan

a 
piłowan
a 

groszkow
ana 

1 Skrzywienie wichrowatość 
powierzchni licowej, mm 

3 1,5 2 

2 Odchyłki kątowe powierzchni 
bocznych (stykowych), mm/m 

 3  2  2 

3 Dopuszczalne zmiany materiałowe 
wg BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla 
gatunków bloków z płyt surowych 

 
III 

 
III 

 
III 

4 Występowanie rdzawych plam dopuszcza się na 
powierzchni             do 
20% powierzchni płyty 

5 Szczerby na krawędziach 
ograniczających powierzchnię 
licową 

 liczba na każde 100 cm 
długości krawędzi płyty z: 

      a) granitu i sjenitu 
      b) piaskowca 

 długość, mm, dla płyty z: 
      a) granitu i sjenitu 
      b) piaskowca 

 głębokość, mm, dla płyty z: 
      a) granitu i sjenitu 
      b) piaskowca 

 
 
 
 
4 
5 
 
6 
8 
 
3 
4 

11..1 Składowanie płyt 

Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. 
Płyty prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, 
powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach 
drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 

 Piasek 
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Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06712 [2].Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06711 [1]. 

 Cement 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy „32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [3]. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [4]. 

12. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania chodnika 

Wykonawca przystępujący do wykonania  chodnika z płyt kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

  betoniarek do wytwarzania zapraw, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 drobnego sprzętu pomocniczego. 

13. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
pkt 4. Transport płyt chodnikowych kamiennych. Płyty mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportowymi.  

 Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

 Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodników z płyt 
kamiennych, podano w OST  „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 

14. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w OST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

 Podsypka 

Podsypka może być wykonana ze średnio- lub gruboziarnistego piasku lub  
z piasku zmieszanego z cementem w proporcji i o grubości określonej  
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w dokumentacji projektowej lub SST. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

 Układanie chodnika z płyt kamiennych 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym  w dokumentacji projektowej, 
SST lub określonym przez Inżyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno być 
większe od   1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez 
Inżyniera, do 3%. Płyty przy krawężnikach ustawionych wzdłuż jezdni należy układać 
w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do 2 cm powyżej górnej 
krawędzi krawężnika. Obrzeże może wystawać ponad poziom chodnika na 
wysokość od 2 do 5 cm, znajdować się na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm niżej dla 
zapewnienia odwodnienia chodnika. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny 
być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub 
trapezów wykonanych z płyt odpowiednio dociętych. Płyty na łukach  
o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą też  być przycinane. Przy urządzeniach naziemnych 
uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym 
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty 
chodnikowe przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 
zaprawą cementowo-piaskową. 

 Spoiny 

Szerokość spoin powinna wynosić: 

 na odcinkach prostych do 0,8cm, 

 na łukach do 3cm. 

Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu,  powinny być zamulone piaskiem na 
pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

 Pielęgnacja chodnika 

Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jego wykonaniu. Chodnik o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-
piaskową, po jego wykonaniu,  należy pokryć warstwą wilgotnego piasku  
o grubości od 1,0 do 1,5cm i utrzymywać go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

15. kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt 
kamiennych: 

a) zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach 
laboratoryjnych w zakresie cech zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych 
cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,  

b) przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy 
każdorazowym odbiorze dostarczonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2.2,  

c) badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w 
punktach od 2.3 do 2.5. 
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 Badania w czasie robót 

W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje 

wynoszą dla: 
głębokości koryta 

 - o szerokości do 3 m:  1cm, 
 - o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

szerokości koryta:   5 cm, 
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5.3, 
c) sprawdzenie warstwy odsączającej, jeśli jest przewidziana w dokumentacji 

projektowej, wg wymagań zawartych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające”, 

d) sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5.5, zdejmując na każde 200 m2 
chodnika 2 płyty w dowolnym miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość 
podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 
cm, 

e) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydłubanie 
na długości 10 m, w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

15..0 Sprawdzenie równości chodnika 

Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 

15..1 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 
m i w punktach charakterystycznych. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika 
w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 

15..2 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą  szablonu z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 300 do 500m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą wynosić  0,3%. 

15..3 Sprawdzenie równoległości spoin 

Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż 
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi 
 1cm. 

16. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt 
kamiennych. 

17. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 chodnika z płyt kamiennych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 
przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 ułożenie chodnika z płyt kamiennych, 

 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 

 pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

19. przepisy związane 

 Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i 

ocena zgodności 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne 

 Inne dokumenty 

 Nie występują. 

WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni rynku  
i chodników z płyt kamiennych na rynku w Iłży. 

 Zakres stosowania ST 
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Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni rynku i chodników z płyt kamiennych. 

 Określenia podstawowe 

19..0 Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do 
określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, 
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych. 

19..1 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

20. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 Płyty chodnikowe kamienne 

20..0 Rodzaje materiału kamiennego do wytwarzania płyt 

Płyty chodnikowe kamienne mogą być wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub 
z innych materiałów kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i SST. W 
zależności od sposobu obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura płyt może 
być: łupana, piłowana lub groszkowana. Płyty powinny odpowiadać wymaganiom 
BN-86/6747-06 [7]. Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych podaje 
tablica 1.Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2 
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Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7] 

 
Lp.  Cechy Płyty kamienne z 
  granitu sjenitu piaskow

ca 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

nasycenia wodą, MPa, nie mniej niż
100 100 51 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 
badaniu mrozoodporności, MPa, 
nie mniej niż 

80 80 45 

3 Ścieralność na tarczy Boehmego w 
stanie nasycenia wodą, cm, nie 
więcej niż 

0,75 0,75 1,0 

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej 
niż 

0,5 0,5 5,0 

5 Odporność na zamrażanie, w 
cyklach, nie więcej niż 

25 25 25 

 
6 

Odporność na niszczące działanie 
atmosfery przemysłowej w 
środowisku o zawartości SO2, w 
mg/m3 

 
od 10 do 200 

od 0,5  
do 10 

Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7] 

Lp. Nazwa wady Faktura płyty 
  łupan

a 
piłowan
a 

groszkow
ana 

1 Skrzywienie wichrowatość 
powierzchni licowej, mm 

3 1,5 2 

2 Odchyłki kątowe powierzchni 
bocznych (stykowych), mm/m 

 3  2  2 

3 Dopuszczalne zmiany materiałowe 
wg BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla 
gatunków bloków z płyt surowych 

 
III 

 
III 

 
III 

4 Występowanie rdzawych plam dopuszcza się na 
powierzchni             do 
20% powierzchni płyty 

5 Szczerby na krawędziach 
ograniczających powierzchnię 
licową 

 liczba na każde 100 cm 
długości krawędzi płyty z: 

      a) granitu i sjenitu 
      b) piaskowca 

 długość, mm, dla płyty z: 
      a) granitu i sjenitu 
      b) piaskowca 

 głębokość, mm, dla płyty z: 
      a) granitu i sjenitu 
      b) piaskowca 

 
 
 
 
4 
5 
 
6 
8 
 
3 
4 
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20..1 Składowanie płyt 

Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. 
Płyty prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, 
powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach 
drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 

 Piasek 

Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06712 [2].Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06711 [1]. 

 Cement 

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy „32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [3]. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [4]. 

21. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do wykonania chodnika 

Wykonawca przystępujący do wykonania  chodnika z płyt kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

  betoniarek do wytwarzania zapraw, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

 drobnego sprzętu pomocniczego. 

22. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
pkt 4. Transport płyt chodnikowych kamiennych. Płyty mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportowymi.  

 Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

 Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodników z płyt 
kamiennych, podano w OST  „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 

23. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Koryto pod chodnik 
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Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w OST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

 Podsypka 

Podsypka może być wykonana ze średnio- lub gruboziarnistego piasku lub  
z piasku zmieszanego z cementem w proporcji i o grubości określonej  
w dokumentacji projektowej lub SST. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

 Układanie chodnika z płyt kamiennych 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym  w dokumentacji projektowej, 
SST lub określonym przez Inżyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno być 
większe od   1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez 
Inżyniera, do 3%. Płyty przy krawężnikach ustawionych wzdłuż jezdni należy układać 
w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do 2 cm powyżej górnej 
krawędzi krawężnika. Obrzeże może wystawać ponad poziom chodnika na 
wysokość od 2 do 5 cm, znajdować się na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm niżej dla 
zapewnienia odwodnienia chodnika. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny 
być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub 
trapezów wykonanych z płyt odpowiednio dociętych. Płyty na łukach  
o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą też  być przycinane. Przy urządzeniach naziemnych 
uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym 
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty 
chodnikowe przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać 
zaprawą cementowo-piaskową. 

 Spoiny 

Szerokość spoin powinna wynosić: 

 na odcinkach prostych do 0,8cm, 

 na łukach do 3cm. 

Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu,  powinny być zamulone piaskiem na 
pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

 Pielęgnacja chodnika 

Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jego wykonaniu. Chodnik o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-
piaskową, po jego wykonaniu,  należy pokryć warstwą wilgotnego piasku  
o grubości od 1,0 do 1,5cm i utrzymywać go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 

24. kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt 
kamiennych: 

d) zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach 
laboratoryjnych w zakresie cech zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych 
cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,  

e) przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy 
każdorazowym odbiorze dostarczonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2.2,  

f) badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w 
punktach od 2.3 do 2.5. 

 Badania w czasie robót 

W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 
f) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje 

wynoszą dla: 
głębokości koryta 

 - o szerokości do 3 m:  1cm, 
 - o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

szerokości koryta:   5 cm, 
g) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5.3, 
h) sprawdzenie warstwy odsączającej, jeśli jest przewidziana w dokumentacji 

projektowej, wg wymagań zawartych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające”, 

i) sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5.5, zdejmując na każde 200 m2 
chodnika 2 płyty w dowolnym miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość 
podsypki; dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 
cm, 

j) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydłubanie 
na długości 10 m, w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

24..0 Sprawdzenie równości chodnika 

Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 

24..1 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 
m i w punktach charakterystycznych. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika 
w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 

24..2 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą  szablonu z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 300 do 500m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą wynosić  0,3%. 
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24..3 Sprawdzenie równoległości spoin 

Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż 
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi 
 1cm. 

25. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt 
kamiennych. 

26. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

27. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 chodnika z płyt kamiennych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 
przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 ułożenie chodnika z płyt kamiennych, 

 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 

 pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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28. przepisy związane 

 Normy 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i 

ocena zgodności 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne 

 Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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ST – 06 -ZIELEŃ  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.  

1.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

 - zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  
 - sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
 - wykonaniem kwietników. 

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 do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
wzrostu.  

1.4.5 Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce  
z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem 
i uformowaną koroną.  

1.4.6 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 OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
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 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. 

2.3 Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 
chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,  
w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu  
z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5],  
a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 
okres około 3-ch miesięcy. 

 Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu  
z glebą. 

2.4 Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1 Drzewa i krzewy 

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, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów 
powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 - u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 - pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych, 

 - pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 - przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się  
4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 
drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

 - silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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 - 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. 

2.4.2 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. 
Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

 - rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite 
w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 

 - pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku  
i odmiany, 

 - bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna  
i nieuszkodzona. 

Niedopuszczalne wady: 

 - zwiędnięcie liści i kwiatów, 

 - uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

 - oznaki chorobowe, 

 - ślady żerowania szkodników. 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci 
rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 
bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być 
ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 

2.5 Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 

2.6 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 - glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 - wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 - kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (Np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 - pił mechanicznych i ręcznych, 

 - drabin, 

 - podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie 
transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane 
bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i 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. 

4.3 Transport roślin kwietnikowych 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać  
w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu 
kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych 
nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w 
warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. 
Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być  
w miarę możliwości dokonywany nocą. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Trawniki 

5.2.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 
w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 - przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 
2 do 3 cm nad terenem, 

 - teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 - ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 - przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem  
wałem - kolczatką lub zagrabić, 

 - siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 - okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 - na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
chyba że SST przewiduje inaczej, 

 - na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej, 

 - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 - po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego, 

 - mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w SST. 

5.2.2 Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 - pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm, 

 - następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 - ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
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 - koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i  
w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 - chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 

 - wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 - od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 - ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3 Drzewa i krzewy 

5.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 - pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 - miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

 - dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 
projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 

 - roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w 
szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 - przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 
drewniany palik, 

 - korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 
miskę i podlać, 

 - drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

 - wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa, 

 - palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 - podlewaniu, 

 - odchwaszczaniu, 

 - nawożeniu, 

 - usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 - poprawianiu misek, 

 - okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
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 - rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 - wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 - wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 - przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi  
(cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

5.3.3 Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

 - sposób wzrostu, 

 - rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

 - konstrukcję korony. 

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, 
należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić 
stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zależności od określonego celu, stosuje się 
następujące rodzaje cięcia: 

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub 
mieszkańców, drzewrosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 
4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;  

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach 
dróg;  

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 
zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce 
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 
Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 
20 do 50% gałęzi;  

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia,  
z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;  

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie 
po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie 
osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia 
dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4 Przesadzanie drzew starszych 

Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, 
gdzie prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic. Warunki przesadzania 
drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

 - gatunek drzewa, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Projekt przebudowy posadzki Rynku w Iłży 
obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni. 

 
Strona 104 z 117 

 

 - wiek i rozmiary drzewa, 

 - przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

 - warunki transportu przesadzanych drzew, 

 - warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5 Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

 - uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 
nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie 
stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

 - ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i 
konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. 
papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. 
emulsje parafinowe, lateksowe), 

 - układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

 - usuwaniu chwastów. 

5.3.6 Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w 
sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co 
niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Jeżeli istniejące drzewa nie 
będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4 Kwietniki 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

 - gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba 
rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość 
od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów, 

 - ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji 
projektowej, 

 - po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość 
sadzenia, 

 - pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu 
przekwitłych kwiatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 - oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 - określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
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 - pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 - wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 
rozścielonej ziemi, 

 - ilości rozrzuconego kompostu, 

 - prawidłowego uwałowania terenu, 

 - zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 - gęstości zasiewu nasion, 

 - prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 - okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 
trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 - obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3 Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji 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 [2] i PN-R-67023 [3], 

 - opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 - prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, 

 - odpowiednich terminów sadzenia, 

 - wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 - wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 - zasilania 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, 
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 - prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 - jakości posadzonego materiału. 

6.4 Kwietniki 

Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

 - zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem 
wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości 
sadzenia, 

 - jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i 
mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia 
rozwoju), 

 - przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 
ilości kompostu, 

 - prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, 
nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany 
uschniętych roślin). 

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

 - zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem 
rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

 - jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

 - przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić 
zabezpieczenie na okres zimy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 - m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, 
dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

 - szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych  
i róż na kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 - roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

 - zakładanie trawników, 

 - pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 

 - przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 

 - dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

 - zasadzenie materiału roślinnego, 

 - pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres 
zimy. 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 - roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków, 

 - dostarczenie materiału roślinnego, 

 - pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy  

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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ST – 07 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i betonowych. 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót związanych 
przebudową posadzki Rynku w Iłży obejmujący nawierzchnię, uzupełnienia nasadzeń 
zieleni i elementy małej architektury, w tym rekonstrukcję studni 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
żelbetowych i betonowych. 

1.4 Określenia podstawowe. 

 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (Np. C20/25) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na .ciskanie. 

 Mrozoodporność - symbol literowo-liczbowy (Np. FSO) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz  
z definicjami podanymi w ST- 0 .Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Składniki mieszanki betonowej powinny odpowiadać odpowiednim normom. Zbrojenie 
wykonać zgodnie z warunkami określonymi ST ROBOTY ZBROJENIOWE. Stosować 
cement hutniczy CEM III/A 32.5 , który musi odpowiadać PRPN-B-19-701 lub PRPN-
B-19-705.  

 Kruszywo użyte do betonu nie może zawierać więcej niż 0,30% części gliniastych  
i organicznych oraz 18% elementów których długość jest 5 razy większa niż średnia 
grubość. 

 Woda użyta do betonu musi być czysta, wolna od olejów , alkaloidów , soli, 
organicznych części itp. 

 Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi  
w projekcie. 

 Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim .świadectwem 
stosowania tych siatek w budownictwie. Dodatki do betonu stosować zgodnie  
z instrukcją ich użycia i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Mieszanka betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem  
z wyspecjalizowanej wytwórni i zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
(np. wibratorów wgłębnych). 
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 Dla każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie 
o jakości betonu zawierające charakterystykę betonu, zastosowane dodatki i inne 
istotne informacje określone w odpowiednich Normach i przepisach. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 0 .Wymagania ogólne". 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp, 
podajników taśmowych lub koryt zasypowych. Mieszanka betonowa powinna być 
zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych dostosowanych do pozycji  
i kształtu betonowanego elementu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0000 .Wymagania ogólne". 
Mieszankę betonową transportować z wytwórni na plac budowy za pomocą 
wyspecjalizowanych pojazdów do jej transportu. Na placu budowy podawać do 
miejsca wbudowania za pomocą pomp do mieszanki betonowej, podajników 
taśmowych, koryt zasypowych lub w uzasadnionych przypadkach taczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 0000 .Wymagania 
ogólne". Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania 
robót poprzedzających betonowanie (wykonanie deskowań, zbrojenia, wykonanie 
robót zanikających, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań 
elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie, przygotowanie sprzętu i urządzeń do 
betonowania). Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być 
powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto-plastycznej i wilgotnej nie 
powinna być większa, niż 1,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Betonując w czasie upalnej pogody ułożoną mieszankę betonową należy niezwłocznie 
zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Betonując w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Beton należy układać warstwami 
poziomymi nie przekraczającymi 30 cm, w sposób zapobiegający rozwarstwieniu się 
mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. 
Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 
30 minut. Ułożony beton należy wibrować mechanicznie. Wibrowanie można 
zakończyć gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie 
pokryje się zaczynem cementowym,. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba 
wibrować. Po zakończeniu betonowania należy rozpocząć właściwą pielęgnację 
betonu.  
Podstawowe zasady pielęgnacji betonu: 

 chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych a szczególnie mrozu, wiatru i promieni słonecznych stosując 
odpowiednio osłanianie lub zwilżanie, 

 utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni jeśli 
zastosowano cementy portlandzkie i 14 dni w przypadku stosowania cementów 
hutniczych, 

 polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili 
jego ułożenia (przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy polewać).  
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 Czas i sposób pielęgnacji musi być zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. 

Podstawowe zasady wykonywania deskowań: 

 osie konstrukcyjne oraz osie głównych elementów konstrukcji obiektu powinny być 
wytyczone przez pracowników obsługi geodezyjnej budowy,  

 deskowania muszą być tak wykonane, aby elementy betonowe miały wymiary  
i położenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi,  

 odchyłki w wymiarach i usytuowaniu elementów konstrukcyjnych nie mogą 
przekraczać wartości podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych,  

 deskowania wraz ze związanymi z nimi rusztowaniami powinny zapewniać sztywność 
i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas montażu zbrojenia, betonowania  
i dojrzewania betonu, 

 deskowania powinny być na tyle szczelne, aby zabezpieczyć przed wyciekaniem 
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań podlega odbiorowi przed ich 
użytkowaniem i powinna aby potwierdzona zapisem w Dzienniku Budowy. 
Rozdeskowanie powinno odbywać się pod .ścisłym nadzorem technicznym  
z zachowaniem poniższych podstawowych zasad: 

 kolejność usuwanych elementów deskowania nośnego powinna być taka, aby nie 
zmieniać schematu statycznego rozdeskowywanego elementu (np. wsporniki 
rozdeskowywać od najdalej wysuniętego brzegu w kierunku do podpory, belki 
podparte na obu końcach od środka przesuwać ku podporom), 

 demontaż deskowania nośnego konstrukcji żelbetowych można rozpocząć po 
osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości: 

 - konstrukcje betonowe i żelbetowe wykonywane w okresie letnim - 15 MPa  
w stropach i 2 MPa w ścianach. 

 - konstrukcje betonowe i żelbetowe wykonywane w okresie obniżonych temperatur - 
17,5 MPa. w stropach i 10 MPa w ścianach. 

 - belki i podciągi o rozpiętości do 6m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,  
a konstrukcje nośne o rozpiętości powyżej 6.00m -100% projektowanej wytrzymałości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-0 .Wymagania 
ogólne". Podczas trwania robót betonowych należy prowadzić systematyczną 
kontrolę: 

 jakości składników betonu wraz z prawidłowością ich składowania,  

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Kontrolę wytrzymałości betonu na .ciskanie przeprowadza się na próbkach pobranych 
na danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 
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próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Tolerancje 
wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych o ile Dokumentacja Projektowa nie 
przewiduje inaczej wynoszą: 

dla konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych: 

 - długość ±2cm, 

 - oś podłużna w planie   ±3cm, 

 - wymiary przekrojów     ±1cm, 

 - rzędne wysokościowe  ±1cm. 

dla fundamentów: 

 - usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 10mm, 

 - wymiary w planie - ±30mm, 

 - różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm, 

 - różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm, 

 - różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm. 

dla podpór: 

 - pochylenie .ścian 0,5% wysokości, 

 - wymiary w planie ± 1cm, 

 - rzędne wierzchu podpory ±1cm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące obmiaru robót określono  
w ST 0000 . Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono  
w ST 0000 Wymagania ogólne". 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące rozliczenia robót określono  
w ST 0000 .Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. 
Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.  

2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.  

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom l -  
Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989.  

4. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, 
Kraków 1999.  

5. PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności  
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6. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  

7. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziału, nazwy i określenia. 

8. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku.  

9. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

11. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

12. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałość i betonu na .ciskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

14. PN-B-06714/OO Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

15. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

16. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

17. PN-C-04541 Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 
straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.  

18. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

19. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

20. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi  

21. PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania 
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ST - 08 OKŁADZINY Z PŁYTEK GRANITOWYCH. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych pochylni dla niepełnosprawnych 
oraz schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Iłży w związku z przebudową 
posadzki Rynku. 

1.2 Zakres stosowania ST 

(ST) 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, 
wykonania i montażu okładzin stopni schodowych, boków schodów oraz pochylni dla 
osób niepełnosprawnych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne".  
Oprócz tego definiuje się: 

 Stopnice i podstopnice, płytki - elementy kamienne o określonym kształcie, uzyskane 
w wyniku obróbki bloków granitowych lub płyt surowych oraz odpowiednim obrobieniu 
powierzchni i krawędzi, stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynków i budowli. 

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 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu okładziny kamiennej wg zasad 
niniejszych ST są: 

 Granit - skała magmowa głębinowa o teksturze bezładnej, zbitej. Główne składniki: 
kwarc, skalenie potasowe, kwaśny plagioklaz oraz łyszczyki. Powinien 
charakteryzować się bardzo dobrą mrozoodpornością (uszkodzenia powierzchni, 
krawędzi lub naroży występują po 25 cyklach zamrażania i odmrażania), co najwyżej 
średnią ścieralnością na tarczy Boehmego w stanie nasycenia wodą (7.6 ¸ 10.0mm), 
co najwyżej małą nasiąkliwością zwykłą (od 0.5 do 5 %), co najmniej średnią 
wytrzymałością na ściskanie w stanie nasycenia wodą (51 ¸ 100 MPa) i po badaniu 
mrozoodporności (46 ¸ 80 MPa), co najmniej średnią wytrzymałością na zginanie w 
stanie nasycenia wodą (11.1 ¸ 15.0 MPa) i po badaniu mrozoodporności (7.1 ¸ 13.0 
MPa) i odpornością na niszczące działanie atmosfery przemysłowej (nie ulega 
niszczeniu w środowisku silnie agresywnym o zawartości SO2 od 10 do 200 [mg/m3]). 
Faktura powierzchni granitu powinna być uszorstniona (groszkowana), czyli  
o wyglądzie zewnętrznym charakteryzującym się wyraźnym stopniem chropowatości 
(od 3 do 4mm) i występowaniem niewidocznych rys po materiałach ściernych. 
Odchyłki w wymiarach nie powinny przekraczać ± 1.0mm. Dopuszczalne odchyłki 
długości i szerokości ± 1.0mm, a grubości ± 2.0mm. Powierzchnie licowe i widoczne 
powierzchnie czołowe stopnic i podstopnic powinny mieć nadaną fakturę oraz nie 
powinny wykazywać zwichrowania i uszkodzeń. Dopuszczalne zwichrowanie 
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powierzchni licowych oraz widocznych powierzchni czołowych nie powinno 
przekraczać 1.0mm. Krawędzie ograniczające powierzchnie licowe i czołowe powinny 
być prostoliniowe i bez szczerb, a kąty pomiędzy nimi - kątami prostymi. Krawędzie 
przecięcia się powierzchni górnej z powierzchnią przednią każdej stopnicy powinny 
mieć fazy 3.0mm. Każda dostawa stopnic i podstopnic tego samego rodzaju, grupy, 
odmiany, typu i wymiarów powinna być oznakowana zgodnie ze wzorem: 

 Cecha powinna być wykonana farbą niezmywalną (oprócz anilinowej), kredkami 
woskowymi lub materiałami samoprzylepnymi o barwie kontrastującej z barwą 
kamienia i umieszczona na tylnej powierzchni równolegle do jednej z dłuższych 
krawędzi w odległości 10cm od naroża. 

 Trzpienie stalowe - wykonane ze stali nierdzewnej albo zabezpieczone antykorozyjnie 
warstwą cynku lub glinu, lub powleczone innymi środkami ochronnymi, np. lakierem 
bitumicznym lub bitumicznoepoksydowym. Przeginanie elementów kotwiących po ich 
zabezpieczeniu jest niedopuszczalne.  

 Głębokość osadzenia w elemencie okładziny powinna wynosić 15 ¸ 30mm. Średnica 
trzpieni, wykonanych z prętów okrągłych powinna zawierać się między 10 a 12mm.  

 Zaprawy i kity - do osadzania okładziny kamiennej powinny być stosowane zaprawy 
cementowo-wapienne lub cementowe, albo kity na żywicach syntetycznych.  

 Do zamocowania kotwi w elementach kamiennych należy zastosować zaprawę 
cementowo-wapienną (1:1:6) marki 30 o konsystencji półciekłej. Do zalewki lub 
podkładu stosuje się zaprawę cementowo-wapienną (1 : 1 : 6) marki 30 o konsystencji 
gęsto-plastycznej.  

 Do spoinowania okładziny należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. 
Dopuszcza się również stosowanie cementu białego oraz dodatków barwiących  
w postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych. 

3. SPRZĘT 

Wymagany jest lekki dźwig samochodowy. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 
obowiązujących przepisów w transporcie kolejowym i samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zgodność z dokumentacją techniczną. Okładzina kamienna powinna być wykonana 
zgodnie z dokumentacją uwzględniającą wymagania odpowiednich norm  
i określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa 
od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
albo innym równorzędnym dowodem.  

5.2 Prawidłowość wykonania okładziny 

5.2.1 Warunki ogólne. Do osadzania okładziny zewnętrznej należy przystępować po 
ukończeniu robót ogólnobudowlanych. 

5.2.2 Warunki atmosferyczne. Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być 
wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze 
zewnętrznej poniżej 0°C osadzanie elementów na zewnątrz budowli powinno być 
prowadzone w cieplakach o temperaturze wnętrza nie niższej niż +5°C, a elementy 
kamienne powinny być wolne od śniegu i lodu oraz powinny być przed użyciem 
przechowywane w cieplakach co najmniej przez 24 godz. Dodawanie do zapraw 
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chlorku wapnia, szkła wodnego lub innych domieszek powodujących wykwity jest 
niedopuszczalne.  

5.2.3 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod okładzinę kamienną powinno mieć charakter sztywnej i trwałej 
konstrukcji, o powierzchni zabezpieczającej dostateczną przyczepność zalewki.  
W celu zwiększenia przyczepności zaprawy wiążącej elementy z podłożem 
betonowym lub żelbetowym wskazane jest nakucie co najmniej 50 % całej 
powierzchni podłoża po uprzednim sprawdzeniu, czy nie zostanie osłabiona 
konstrukcja. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładziny należy 
sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża. Bezpośrednio przed osadzeniem 
elementów należy podłoże oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, brudu, pyłu, 
itp., a następnie zmyć dokładnie czystą wodą. 

5.2.4 Dobór i przygotowanie elementów kamiennych 

Jakość elementów kamiennych dostarczonych na budowę powinna być sprawdzona 
przed ich użyciem do montażu. Cechy zewnętrzne elementów powinny być 
sprawdzone na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych. Ponieważ 
okładzina kamienna jednocześnie spełnia wymagania dekoracyjne, elementy 
okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych 
rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na 
sucho. Wszystkie elementy okładziny kamiennej powinny mieć w miejscach 
oznaczonych w projekcie wywiercone lub wykute gniazda na elementy kotwiące, 
przy czym w zależności od wymiarów i ciężaru elementu kamiennego liczba punktów 
zakotwienia powinna wynosić 2 ¸ 3. Przekrój gniazda w okładzinie powinien być 
dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego. Głębokość gniazda  
w elementach ze skał magmowych powinna wynosić od 20 do 25mm. Gniazda oraz 
powierzchnie tylne i boczne elementów okładziny powinny być oczyszczone, przy 
zalewkach mokrych także zwilżone wodą. Przy zastosowaniu żywic epoksydowych 
do osadzania okładziny, elementów nie należy moczyć. 

5.2.5 Osadzanie elementów okładziny poziomej 

Okładziny stopni schodowych powinny być osadzone na zaprawie cementowej marki 
30 o konsystencji plastycznej. Grubość warstwy zaprawy między podłożem  
i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20mm, a między podłożem i podstopnicą  
10 ¸ 20mm. W styku między stopnicą a podstopnicą powinny być osadzone trzpienie. 
Stopnie powinny mieć spadek 1% w kierunku przedniej krawędzi stopnicy. 
Prawidłowość osadzania elementów należy sprawdzać łatą i poziomicą w obu 
kierunkach. 

5.2.6 Spoinowanie 

Spoinowanie należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny 
kamiennej lub jej wydzielonych fragmentów. Spoiny pionowe i poziome należy 
wypełnić zaprawą o konsystencji ciekłej lub półciekłej. W przypadku 
przewidywanego piaskowania okładziny, spoinowanie należy wykonać po 
oczyszczeniu powierzchni licowanej. Grubość spoin nie powinna wynosić więcej niż 
2mm. Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1.5mm nie należy wykonywać 
spoinowania, a elementy okładziny powinny być ustawione na sucho z dokładnym 
doszlifowaniem krawędzi. Wszelkie zacieki na powierzchni okładziny są 
niedopuszczalne. 
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5.2.7 Czyszczenie okładzin po osadzeniu 

Po ukończeniu osadzania elementów okładziny, spoinowania i ewentualnych 
poprawek należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi 
lub podobnymi albo za pomocą piaskowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Warunki przystąpienia do badań. 

Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić dokumentację techniczną oraz: 

 - stwierdzenie prawidłowego wykonania okładziny stopni schodowych, 
 - protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych 

materiałów (atesty),  
 - zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

6.2 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej okładziny stopni schodowych z projektem technicznym 
i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru.  

6.3 Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 
ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 

6.4 Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez 
dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających 
zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi,  
a w przypadku materiałów nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi 
świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących 
przepisów. Kamień przeznaczony na okładzinę powinien być przed użyciem do robót 
poddany badaniom przez upoważnione laboratoria, dla sprawdzenia spełnienia 
warunków określonych w punkcie 2 niniejszej ST 

6.5 Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny 

6.5.1 Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych 
Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia 
oraz zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu należy przeprowadzać na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

6.5.2 Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu 
Grubość i sposób wypełnienia spoin należy sprawdzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością 
do 1mm. 

6.5.3 Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny 

Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na 
zgodność z wymaganiami za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni  
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i pomiaru szczelinomierzem z dokładnością do 1mm prześwitu między tą łatą  
a powierzchnią okładziny. 

6.5.4 Sprawdzenie oczyszczenia okładziny. 

Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych. 

6.6 Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik pozytywny, wykonaną okładzinę 
stopni schodowych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, 
gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych 
robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy. W razie uznania całości robót za niezgodne  
z wymaganiami normy, należy ustalić czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić 
roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do 
zgodności z wymaganiami normy a następnie przedstawienie do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni wykonanej okładziny kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje po przeprowadzeniu pozytywnej kontroli jakości robót, 
opisanej w punkcie 6 niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wykonanie 1m2 okładziny kamiennej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

2. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
własności fizyczno-mechanicznych. 

3. BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni 
schodowych - stopnice i podstopnice. 

4. BN-84/6740-02 Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, nazwy, 
określenia czynności i rodzajów faktur. 

5. BN-64/8841-06 Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania okładziny 
kamiennej. Zasady ogólne 

 

 


