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STO WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000 7) 

Wymagania ogólne dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych  

 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST Specyfikacja Techniczna  

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ Program Zabezpieczenia Jakości 

BHP -bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót 

i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się 

wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą 

Prawo zamówień publicznych). 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
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1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a takce części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

takce obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takce odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takce prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych   należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takce przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy   należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu  takce dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej   należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 

i kartograficznego: 
 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

1.4.17. aprobacie technicznej   należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie   należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym   należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

Użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 
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1.4.25. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć   akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru   należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie   należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.32. rekultywacji   należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania   należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych   należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót   należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego   osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)   opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne Użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach   oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich   oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub„ dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót   to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej   minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień   jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy   jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 

zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 

w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
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reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 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 Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 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 być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ 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 
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, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skalenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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 sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na  

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 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.  

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia Używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,  że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 

powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 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. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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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, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego Użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego Użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed Użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie dopowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro8jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w normach i wytycznych.  

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- 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, a takce 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
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informacji Inspektorowi nadzoru, 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 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. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru 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 natychmiast wstrzyma Użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do Ubytku 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 i robót 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. Inspektor 

nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 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. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru 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 na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do Użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. 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. 
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5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, 

dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 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 Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 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 sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[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 Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] [3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. [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 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 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 ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
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nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR ach oraz KNNR ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze 

robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

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. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 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 dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalne ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru 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 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 oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i 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, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

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

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 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 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 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.  

9.2.2.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.   

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). Ustawa z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.   o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z 
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dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.   w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.   w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.   w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 
ZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY 
OBIEKTÓW KUBATUROWYCHW GRUNTACH KAT. I-V (Kod CPV 5111200) 
 
 
 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY (grunty) - OGÓLNE WYMAGANIA 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ZAŁĄCZNIKI: 
Tabela 1. Podział gruntów na kategorie 

Tabela 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205  

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST - Specyfikacja Techniczna SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZJ - Program 

Zabezpieczenia Jakości    

WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

obiektów budowlanych kubaturowych. 

Znaczy to, Iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem  robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg samochodowych, budowli 

wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji -wykonywanych poza placem 

budowy. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji 

obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja,   która powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  

- -wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 

urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. 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. 

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki   lub nasypów, położony w obrębie   obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
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poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: gdzie: 

1.4.11. pd – /wg projektu/ gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

1.4.12. pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.13.  Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 

- dziennik   budowy   -   dokument   wydany   przez   odpowiedni   organ   nadzoru   budowlanego   zgodnie   z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- Książka obmiaru - Książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru, 

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 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 końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 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 Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać 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 roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

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 
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względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

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 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 własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skalenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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 dopuszczalne do Ubytku. 

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 Zamawiający 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 Inspektora nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków. 

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, Fe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia Używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie 
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utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Fe materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 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. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 

zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru. 

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

terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru 

może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 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, 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego Użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji 

itp.), 

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

ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego Użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku oraz 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 Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 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 Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 

do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone 

na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 

na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku 
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do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 

mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 

z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W 

czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 

wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i   organizacyjne 

gwarantujące wykonanie   robót zgodnie z dokumentacją   projektową,   SST oraz   poleceniami   i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 

robót, -     bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób 

i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takce 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

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. 

6.1.2. 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 może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru 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 natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku 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. 

6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Fe 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 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. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. 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. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru 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 na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru 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, 

• 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 ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. 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 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. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 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 Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 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 Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

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 i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz 

z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

•   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1.     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
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Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu  
 3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 
 
 

4 Pomiar pochylenia skarp  
 5 Pomiar równości powierzchni wykopu  
 

6 Pomiar równości skarp  
 7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 

cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej   niż 10% wartości   pochylenia wyrażonego 

tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 

robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 

materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót 

i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

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 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 ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 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. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe 

dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój 

wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy 

jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 

podanym w tablicy nr 1 z tym, Fe dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu 

objętości na jednostkach transportowych. 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. 

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. 



 

23 
 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

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. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takce 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 w 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.  

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 lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 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. 

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 Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru 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 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 przypadku stwierdzenia przez komisję, Fe 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 z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

2. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

6. opinię   technologiczną   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników   badań i pomiarów   załączonych dokumentów 
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odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

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

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. 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 i stwierdzi ich wykonanie.  

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 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. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchuKoszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 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 organizacji ruchu: 

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

uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 

10.2.Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 

zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

poz. 953). 

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

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 
 

Kate-

goria 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość 

objętościow a 

a w stanie 

naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne spulchnienie 

po odspojeniu w % od 

pierwotnej objętości ' 

1 piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub 

ogrodowa Torf bez korzeni popioły lotne niezleżałe 
15,7 11,8 
9,8 11,8 

od 5 do 15 od 5 do 15 od 

20 do 30 od 5 do 15 

2 piasek wilgotny piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 

twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna z darniną lub 

korzeniami grubości do 30 mm Torf z korzeniami grubości do 

30 mm Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna żwir bez spoiwa lub 

małospoisty 

16,7 17,7 
12,7 10,8 
16,7 16,7 

od 15 do 25 od 15 do 25 

od 15 do 25 od 20 do 30 

od 15 do 25 od 15 do 25 

3 piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte Gleba 

uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm Torf z 

korzeniami grubości ponad 30 mm Nasyp zle9ały z piasku 

gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 

drewna Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 

wymiarach do 40 mm Glina, glina cię9ka i iły wilgotne, 

twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów Mady i namuły 

gliniaste rzeczne popioły lotne zleżałe 

18,6 13,7 
13,7 
18,6 17,7 
19,6 17,7 
19,6 17,7 
19,6 

od 20 do 30 od 20 do 
30 od 20 do 30 
od 20 do 30 od 20 do 
30 
od 20 do 30 od 20 do 
30 
od 20 do 30 

4 less suchy zwarty Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 

tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu Glina, glina cię9ka i iły 

małowilgotne, półzwarte i zwarte Glina zwałowa z głazami do 

50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu Gruz ceglany i 

rumowisko budowlane z blokami do 50 kg Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

18,6 19,6 
20.6 20,6 
16.7 19,6 
19,6 

od 25 do 35 od 25 do 35 

od 25 do 35 od 25 do 35 
od 25 do 35 od 25 do 35 

od 25 do 35 

5 żużel hutniczy niezwietrzały Glina zwałowa z głazami do 50 kg 

stanowiącymi 10^30% objętości gruntu Rumosz skalny 

zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i 

rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 

ponad 50 kg Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 

Węgiel kamienny i brunatny Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepieńce słabo 

scementowane Gips Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 19,6 
20.6 17,7 
17.7 16,7 
22.6 41,8 
14.7 19,6 
19,6 20,6 
21,6 15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 od 30 do 
45 
od 30 do 45 od 30 do 
45 
od 30 do 45 od 30 do 
45 
od 30 do 45 od 30 do 
45 od 30 do 45 od 30 
do 45 

6 Iłołupek twardy Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy Wapień marglisty Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych Anhydryt Tuf 

wulkaniczny zbity 

26,5 22,6 
23.5 22,6 
21.6 21,6 
24,5 18,6 

od 30 do 45 od 45 do 50 

od 30 do 45 od 45 do 50 

od 30 do 50 od 30 do 45 

od 45 do 50 od 45 do 50 

 
 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym Wapień niezwietrzały Magnezyt Granit i gnejs 

silnie zwietrzałe 

23,5 23,5 
23,5 23,5 
28,4 23,5 

od 45 do 50 od 45 do 
50 
od 45 do 50 od 45 do 
50 od 45 do 50 od 45 
do 50 
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8 Łupek plastyczny twardy niespękany Piaskowiec twardy o 

spoiwie wapiennym Wapień twardy niezwietrzały Marmur i 

wapień krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 

24,5 24,5 
24,5 25,5 
24,5 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie lasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym Dolomit bardzo twardy Granit 

gruboziarnisty niezwietrzały Sjenit gruboziarnisty Serpentyn 

Wapień bardzo twardy Gnejs 

25,5 
25,5 25,5 
25,5 25,5 
24,5 24,5 
25,5 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 
Sjenit średniziarnisty Gnejs twardy Porfir Trachit, liparyt i skały 

pokruszone Granitognejs Wapień krzemienisty i rogowy bardzo 

twardy Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt Bazalt 

25,5 26,5 
25,5 26,5 
24,5 26,5 
25,5 27,4 
26,5 26,5 
27,4 25,5 
27,4 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 od 45 do 50 

od 45 do 50 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości 
przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
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ST 2 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA (Kod CPV 
45100000-8)  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy realizacji robót związanych 
z przebudową boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

związanych z przebudową boiska wielofunkcyjnego. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jak niżej.: 
− profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska wielofunkcyjnego; 
− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

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

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem, Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny; 

-  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych; 
- środków transportu. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ciągów i w rzędach równoległych do osi ciągów lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
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Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera/ przedstawiciela Zamawiającego, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę  do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Lokalizacja 
warstwy 

Minimalna wartość Is dla: 

Boisko wielofunkcyjne 
Ciągów pieszych 
 

Górna warstwa           
o grubości 15cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 15 
do 50cm od 
powierzchni podłoża 

0,98 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według PN-S-02205 stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien być większy niż: 
a)  dla żwirów, pospółek i piasków - 2,2; 
b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów , glin, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów) - 2,0; 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 10 razy na 1km 
2. Równość podłużna co 20m na każdym pasie ruchu 
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Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

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

6. Ukształtowanie osi w planie *) 
co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100m dla pozostałych dróg 

7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600m2 

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

6.2.2. Szerokość koryta oraz profilowanego podłoża 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm. 

6.2.3. Równość koryta oraz profilowanego podłoża 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[4]. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową   z tolerancją ± 
0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta i profilowanego podłoża 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 nie powinna być większa 
niż: 
a)  dla żwirów, pospółek i piasków - 2,2; 
b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów , glin, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów) - 2,0; 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta oraz profilowanego podłoża 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych   w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie   i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz  z zagęszczeniem i 
wyprofilowaniem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/ przedstawiciela 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 koryta z zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża obejmuje: 

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

10. przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST 3 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, WZMACNIAJĄCA (Kod CPV 45111240-2) 
 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania warstwy odsączającej w ramach 

robót związanych z przebudową boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST  
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niżej wymienionej warstwy zgodnie 

z lokalizacją wg dokumentacji projektowej: 
- odsączającej z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 30cm.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

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

2.  MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z kruszywa spełniającego następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Kruszywo stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinno spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Woda 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN-88/B-
32250. 
 
2.4. Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia 
i reprezentatywne próbki materiałów. 

3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  STO „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy odsączającej 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
− równiarki, koparki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału; 
− walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne; 
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudnodostępnych. 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszyw 
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Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne należy zabezpieczyć przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod układaną warstwę odsączającą powinno być przygotowane i spełniać wymagania wg ST 2. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubość warstwy odsączającej wynosi 30cm. Warstwa odsączająca 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według  BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Odcinek próbny 

Decyzję o konieczności wykonania odcinka próbnego podejmie Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego.  W przypadku 
konieczności wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien wykonać taki odcinek  o powierzchni ok. 200m2, w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy; 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania 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 warstwy odsączającej. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy odsączającej po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej 
podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy odsączającej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość warstwy odsączającej 10 razy na 1km 
2. Równość podłużna co 20m łatą  na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna  10 razy na 1km 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 
5. Rzędne wysokościowe co 100m 
6. Ukształtowanie osi w planie *) co 100m 

7. Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 200m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500m2 

8. Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600m2 

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

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

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 

20mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -
2cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm, -2cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość 

tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym materiałem   o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

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

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 6.3, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej gr. 30cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt  8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera/ przedstawiciela 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności  
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

      Cena jednostki obmiarowej wg pkt 7.2 obejmuje: 

− prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie robót; 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej; 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu; 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy; 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST; 

− utrzymanie warstwy odsączającej w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2.  Inne dokumenty 
1.   Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM,  Warszawa 1986. 
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ST 4 WZMOCNIENIE  PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z ZASTOSOWANIEM GEOSYNTETYKÓW (Kod 
CPV 45233124-4) 
  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego z zastosowaniem geotkaniny przy realizacji robót związanych z przebudową 
boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
robót związanych ze wzmocnieniem górnej warstwy odsączającej poprzez zastosowanie geotkanin pod konstrukcje nawierzchni, 
zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej. Zakres robót objętych ST to: 

• wzmocnienie warstwy odsączającej geotkaniną pod konstrukcją nawierzchni ciągów pieszych oraz boiska. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Geosyntetyk – rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich kombinacji) wykonany z tworzywa 
odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych,  a także w celu poprawy 
współpracy między nawierzchnią a podłożem gruntowym lub między poszczególnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.  
rolowany materiał w postaci tkaniny  

1.4.2.  Geosiatka – geosyntetyk wyprodukowany z włókien syntetycznych zespolonych w płaskie sploty krzyżujące się ze sobą i 
przeplatane w węzłach.  

1.4.3. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych 
kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, że materiał ten przyjmuje własności tworzących go włókien. 
Mimo, że włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał posiada znaczną 
wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym. 

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Geosyntetyk typu A - geotkanina.  

 Wymagane własności fizyko-mechaniczne geosyntetyku typu A zastosowanego do wzmocnienia podłoża gruntowego 
podano w poniższej tabeli. Geosyntetyki typu „A”; winny być wyrobem kwalifikowanym, tzn. dla którego jego producent/dostawca  
jest w stanie przedstawić udokumentowane wynikami badań niezależnych jednostek badawczych wielkości współczynników 
materiałowych: A1; A2; A3 i A4 dla przewidzianych w opracowaniu projektowym warunków zabudowy danego wyrobu. 
Geotkanina powinna posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez polską jednostkę aprobacyjną. Geotkaniny powinny być 
wykonane z wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, zespolonych w płaskie, podłużne sploty, przeplatane w węzłach 
siatek. Włókna tworzące sploty powinny być pokryte warstwą polimerową, chroniącą geosiatki przed uszkodzeniem i działaniem 
promieni UV na czas zabudowania i wypełniania materiałem mineralnym. Właściwości materiału powinny pozostawać 
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać długowieczność po zabudowaniu. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 

Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie (UTS) 
(wzdłuż/wszerz): ≥ kN/m 35/35 

Siła rozciągająca przy wydłużeniu względnym 3% (wzdłuż):  ≥ kN/m 8,0 

Siła rozciągająca przy wydłużeniu względnym 5% (wzdłuż):  ≥ kN/m 14,1 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/wszerz) max % 14/14 
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Odporność na przebicie statyczne  ≥ N 3700 

Umowna średnica porów Ø90 ≥ mikrometr 250 

Przepuszczalność prostopadła do  płaszczyzny geotkaniny mm/s 28 

Masa powierzchniowa g/m2 137 

Struktura – tkanina polipropylen 

  
Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 

Geotkaniny, dla których w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub dla których podane 
cechy nie spełniają wymagań - nie mogą być dla celów niniejszego projektu zastosowane przez Wykonawców i dopuszczone 
przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego.  

Producent i/lub dostawca, który oferuje wyroby kwalifikowane musi udowodnić, że oferowany wyrób posiada badanie 
ustalające wielkość współczynnika materiałowego A1 wykonane zgodnie z PN-EN ISO 13431. Badanie pozwalające na 
określenie tego współczynnika (A1) dla konkretnego materiału  producenta musi trwać  co najmniej 10 000 godzin. Wartość tego 
współczynnika zależy od rodzaju polimeru i procesu produkcji.  

O ile producent nie przedłoży wiarygodnego protokołu z takich badań i to z badań w czasookresie minimum 10 000 
godzin, należy przyjmować wg EBGEO - 1997 następujące wartości A1:  
a) polipropylen i polietylen wysokiej gęstości: A1 = 5,0;  
b) poliamid i poliester: A1 = 2,5.  

Przed przystąpieniem do opracowania oferty przetargowej potencjalny Wykonawca powinien zwrócić się do 
wybranego producenta i/lub dostawcy dysponującego wyrobem o charakterystyce jw. w celu uzyskania informacji odnośnie:  
- współczynników materiałowych dla wyrobów kwalifikowanych;  
- parametrów technicznych oraz zaopatrzeniowych dla wyrobów niekwalifikowanych;  
- kosztów związanych z ewentualnym oprzyrządowaniem koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jak również  
ilości i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczych materiałów (szpilki, gwoździe itp.).  

Wykonawca powinien od swojego dostawcy oprócz źródłowych informacji o współczynnikach materiałowych wymagać, 
aby na każdym opakowaniu dostarczanych geotkanin była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:  
- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;  
- parametry zaopatrzeniowe (wielkość oczek, długość i szerokość materiału w rolce);  
- informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną (względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo-badawczego 
nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach przemysłowych) i jej numer. 
 
2.3.  Klamry mocujące geosyntetyk 

 W celu przytwierdzenia geotkaniny do podłoża, należy stosować klamry w kształcie litery U z prętów stalowych o 
średnicy min. 10mm, z zaostrzonymi końcami o długość min. 30cm.  Potrzebną liczbę klamer mocujących można ustalić 
przyjmując 4 szt. na 5mb geosyntetyku. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Rozkładanie geotkaniny i mocowanie do podłoża odbywa się sposobem ręcznym. Układanie materiału może wymagać 
przecinania rolek.  Do przecinania geosyntetyków mogą być używane nożyce, noże, piły itp. narzędzia. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport materiałów 

 Geosyntetyk należy transportować w warunkach określonych przez producenta. Transport powinien odbywać się w 
sposób przeciwdziałający uszkodzeniu geosyntetyku i opakowania ochronnego z folii. W szczególności należy uważać, aby rolki 
geosyntetyku nie były załamywane w czasie transportu i podczas przeładunków.  

Geosyntetyk może byś składowany na placu niezadaszonym pod warunkiem, że dopuszcza to producent, i że 
opakowanie fabryczne nie zostało uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a także przy długotrwałym składowaniu, geosyntetyk 
należy przechowywać w magazynach zadaszonych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod układaną geotkaninę powinno być przygotowane i spełniać wymagania wg ST 3. 
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5.3. Układanie geosyntetyku 

Przycięte na odpowiednie długości pasma geosyntetyków typu A , należy układać w poprzek osi drogi zachowując 
wymagane zakłady przy łączeniu poszczególnych pasm geosyntetyków tj. pas na pas 0,50m. Łączenie poszczególnych pasm 
geosyntetyków na długości pasa nie jest dopuszczalne. Przed nałożeniem poszczególnych pasm geosyntetyków tworzących 
zakład, miejsce zakładu należy przysypać warstwą materiału używanego do zasypki. Grubość tej warstwy powinna wynosić od 1 
do 3cm. Geosyntetyk powinien być układany z kontrolowanym, jednorodnym naciągiem wzdłużnym.  

5.4. Wbudowanie kolejnej warstwy materiału na ułożonym geosyntetyku 
Na warstwie rozłożonej i przytwierdzonej geotkaniny do podłoża należy rozkładać kolejną warstwę konstrukcyjną. 

Wymagania dla rozkładanych następnych warstw konstrukcyjnych wg ST 3, w zależności od rodzaju materiału i lokalizacji wg 
dokumentacji projektowej. Należy dopilnować aby zachować szczególną ostrożność przy zasypywaniu geotkaniny, roboty te 
należy wykonywać najlepiej w technologii  od czoła tzn. od jednej strony zasypywać geotkaninę i wjeżdżać stopniowo sprzętem 
na zagęszczoną warstwę materiału zasypowego. 

Sprzęt mechaniczny i zagęszczający nie może wjeżdżać bezpośrednio na geosyntetyk przed rozłożeniem pierwszej 
warstwy materiału na geotkaninę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające materiał zasypowy do zastosowania (ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.); 

− sprawdzenie jakości geosyntetyków powinno obejmować porównanie właściwości wyrobów wg atestu producenta 
z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST oraz oględzin w celu stwierdzenia, czy materiał nie wykazuje wad fabrycznych 
i uszkodzeń. 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrola układania geotkaniny powinna być prowadzona na bieżąco. Na podstawie oceny wizualnej należy 
kontrolować:  

- równości ułożonej warstwy (brak sfalowań i załamań geotkaniny);  

- ciągłości ułożonej warstwy (brak uszkodzeń mechanicznych geotkaniny); 

- prawidłowości wykonania złączy (zakładek); 

- prawidłowości mocowania geotkaniny klamrami. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wzmocnienia  

W miejscach stwierdzonego braku wymaganego zakładu na połączeniu sąsiednich pasm geotkaniny (np. w wyniku 
przesunięcia się geosyntetyku w trakcie układania kruszywa) należy oczyścić złącze z kruszywa  i ułożyć na nim dodatkowy 
pasek geotkaniny o szerokości co najmniej 1,5m. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę wadliwej warstwy. Powierzchnie te powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość (należy uważać aby nie uszkodzić geotkaniny) zgodnie z decyzją Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach. Wykonawca przeprowadzi roboty 
poprawkowe na własny koszt. Po wykonaniu robót poprawkowych należy ponownie przeprowadzić wymagane badania kontrolne 
i ocenić skuteczność przeprowadzonej naprawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) ułożonego geosyntetyku typu A – geotkaniny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/ przedstawiciela 
Zamawiającego, 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 STO „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 wzmocnienia podłoża gruntowego geosyntetykami typu A obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

− oznakowanie robót; 

− zakup, transport i rozładunek materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania robót; 

− nadzór geotechniczny; 

− profilowanie podłoża pod geosyntetyk; 

− rozłożenie geosyntetyku; 

− naddatki na wymagane zakłady pomiędzy pasami geosyntetyku; 

− umocowanie geosyntetyku szpilkami; 

− roboty wykończeniowe; 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  niniejszej Specyfikacji Technicznej; 

− uporządkowanie terenu i odwiezienie sprzętu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne (ST) 
1. STO Wymagania ogólne 

2. ST 2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Inne dokumenty 

  1.  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP -IBDiM, Warszawa, 2002. 

  2.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002. 
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ST 5  GEOSIATKA KOMÓRKOWA W KONSTRUKCJI PODBUDOWY(  KOD CPV – 
45230000-8) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów 
budownictwa drogowego z zastosowaniem geosiatek komórkowych (geomat) związanych z przebudową boiska 
wielofunkcyjnego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem podbudowy nawierzchni oraz konstrukcji murku oporowego przy zastosowaniu geosiatki komórkowej (geomaty) 
wypełnionej materiałem zasypowym. Zakres robót objętych niniejszą ST zgodnie z lokalizacją wg dokumentacji projektowej  
przedstawia się następująco: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm z zastosowaniem geosiatki 
komórkowej  o wys. 15cm (ciągi pieszo-jezdniowe, boisko); 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Komórkowy system ograniczający – system złożony z geosiatek komórkowych, wypełnionych materiałem zasypowym, 
który będąc zamknięty w geosyntetycznych komórkach, jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami, umożliwiając 
rozkładanie działającego obciążenia na większym obszarze. 
1.4.2. Materiał zasypowy – materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukcji, obejmujący m.in. 
kruszywo łamane, żwir, pospółkę, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony żużel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemię 
roślinną itp. 
1.4.3. Geosiatka komórkowa, geokomórki, geomata (GK) – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm 
geosyntetyków, połączonych ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi. 
1.4.4. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, jak polietylen, 
polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością  oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: 
geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo zostaje 
uformowany w postaci maty. 
1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych 
kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, że materiał  ten przyjmuje własności tworzących go włókien. Mimo, 
że włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki  ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość 
na rozciąganie w kierunku ukośnym. 
1.4.7. Geosiatka płaska – geosyntetyczna płaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi węzłami. 
1.4.8. Rama montażowa – lekka przenośna rama, służąca do montażu dostarczonych na budowę geosiatek  z wzajemnie 
przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne rozciągnięcie geosiatki i nadanie jej komórkom nominalnych 
wymiarów. 
1.4.9. Nawierzchnia gruntowa – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, na 
którym rozłożono geosiatkę komórkową i wypełniono jej komórki materiałem zasypowym. 
1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń  od ruchu na 
podłoże. 
1.4.11. Umocnienie skarp – trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa drogowego w celu ochrony przed 
erozją, za pomocą geosiatki komórkowej ułożonej na skarpach z wypełnieniem komórek geosiatki gruntem miejscowym lub 
ziemią roślinną. 
1.4.12. Wzmocnienie geosiatką komórkową (GK, geomatą) podłoża – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w strukturze 
przestrzennej wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji wzmacnianej do redukcji 
naprężeń pionowych i poprawienia właściwości mechanicznych gruntu podłoża. 
1.4.13. Szpilki i zszywki montażowe – 12mm galwanizowane zszywki do zszywania przylegających wzajemnie do siebie taśm 
geosiatki komórkowej (geomaty) za pomocą pneumatycznego zszywacza. Szpilki o średnicy  6 - 12mm lub specjalne kotwy 
gruntowe służące do montażu (kotwienia) dostarczonych na budowę sekcji, które zapewniają dokładne rozciągnięcie sekcji i 
nadają geosiatce komórkowej (geomacie) nominalny wymiar. Do łączenia poszczególnych sekcji ze sobą służą również 
poliamidowe opaski samozaciskowe. 
1.4.14. Ściana oporowa – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych   lub nasypowych. 
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami  i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 2.  
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2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
 Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą 
techniczną IBDiM lub certyfikatem CE. 

2.2.2. Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem geosiatki komórkowej 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy użyciu geosiatek komórkowych 
są: 
– geosiatka komórkowa (geomata); 
– geosyntetyki; 
– materiały wypełniające geosiatkę (kruszywo, beton, humus); 
– materiały do mocowania geosiatki. 

2.2.3. Geosiatka komórkowa 
Geosiatka komórkowa (geomata) to struktura przestrzenna złożona z połączonych ze sobą taśm wykonanych 

z polietylenu wysokiej gęstości HDPE zbrojona włóknem szklanym o długości od 3 do 10mm   w ilości od 1 do 2%, nie ulegająca 
biodegradacji i odporna na działanie promieni UV (kolor czarny). Taśmy po rozciągnięciu tworzą strukturę tzw. plastra miodu w 
wyniku odpowiedniego połączenia taśm technologią zgrzewania ultradźwiękowego. 

Struktura geosiatki komórkowej (geomaty) czyli tzw. sekcja stanowi sieć naprzemianległych komórek, które 
po rozciągnięciu, zasypaniu i zagęszczeniu do odpowiednich wskaźników zagęszczenia wpływają na znaczną poprawę 
parametrów nośności i spójności materiału wypełniającego, przeciwdziałając zjawisku osiadania i wymywania materiału 
wypełniającego z komórek geosiatki przestrzennej. 

Taśmy geosiatki komórkowej (geomaty) wykonywane są jako obustronnie moletowane, z perforacją lub bez perforacji. 
Do łączenia ze sobą sąsiednich sekcji należy stosować metalowe zszywki galwanizowane lub opaski samozaciskowe 

poliamidowe, certyfikowane. 
Geosiatka komórkowa (geomata) produkowana jest w różnych typach i rodzajach (zał. 2). 

2.2.4. Geosyntetyki 
 Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej należy stosować geosyntetyki określone 
w dokumentacji projektowej i spełniające wymagania ST 4. 

2.2.5. Materiał wypełniający geosiatkę 
 Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową musi być dostosowany  do funkcji konstrukcji, 
zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej: 
a) w konstrukcjach podbudów nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie kruszywem  stabilizowanym mechanicznie 

0/31,5mm; 
b) w obrzeżach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatności konstrukcji można zastosować wypełnienie betonem. 
 

Beton do wypełniania komórek na obrzeżach geosiatek może być chudym betonem, odpowiadającym wymaganiom 
BN-70/8933-03 [10] o wytrzymałości na ściskanie Rm > 7,5 MPa lub betonem C8/10. 

Grunt miejscowy do wypełniania geosiatek powinien być zaaprobowanym przez Inżyniera/ przedstawiciela 
Zamawiającego  materiałem uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sąsiedztwie.  

2.2.6. Materiały do mocowania geosiatki 
2.2.6.1. Kotwy stalowe 

Do mocowania geowłókniny i geosiatki komórkowej (geomaty) stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej 
gładkiej lub żebrowanej. Wymiary i kształt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy wykonuje się z prętów o 
średnicy od 6 do 12mm, długości min. 500mm. 
 
2.2.6.2. Materiały montażowe do łączenia sąsiednich odcinków sekcji geosiatki komórkowej (geomaty).  
Do łączenia, rozłożonych na budowie, sąsiednich odcinków sekcji stosuje się metalowe zszywki galwanizowane 12mm lub 
taśmy samozaciskowe (opaski zaciskowe). 

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp.; 
– układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału ze szpuli, np. przez 

podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.; 
– ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa; 
– walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne; 
– zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne; 
– przenośne ramy montażowe do rozciągania geosiatki komórkowej (geomaty) na budowie i nadania jej komórkom 

nominalnych wymiarów; 
– betoniarki do wykonania betonu; 
– inny drobny sprzęt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noże do cięcia geosiatek. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego.  
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4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów  
 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport geosiatek komórkowych powinien odbywać się w stanie złożonym w opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w 
czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu należy zabezpieczyć opakowane bele 
przed przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty należy przewozić 
w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 
i nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 

danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz  z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze; 

2. przygotowanie podłoża; 

3. ułożenie geotkaniny; 

4. ułożenie geosiatki komórkowej (geomaty) i wypełnienie jej kruszywem; 

5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego: 
– ustalić lokalizację  robót; 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych; 
– usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.; 
– dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót; 
– sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w dokumentacji projektowej; 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę nawierzchni ciągów pieszych oraz boiska należy 
przeprowadzić wg ST 2.  

5.5. Ułożenie geotkaniny 

Rozkładanie geotkaniny pełniącej funkcje wzmacniające oraz separacyjno-filtracyjne należy wykonać wg ST 4. 

5.6. Rozłożenie geosiatki komórkowej (geomaty) i wypełnienie jej kruszywem  
Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje: 

1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej; 
2. rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra miodu, 

stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne 
krawędzie sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geosiatkę lub zapełniając skrajne 
komórki kruszywem. Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na nią całą sekcję geosiatki, a następnie całość 
odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji; 

3. rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji; 
4. wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej metalowe zszywki lub inną 

metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.); 
5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich sąsiadujących sekcji 

geosiatek lub ich części; 
6. wypełnianie komórek geosiatki, przy: 

– zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki (rys. 6), spycharki, równiarki itp.; 
– zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z wysokości większej niż 1m; 
– zapełnianiu komórek geosiatki metodą „od czoła”, z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn  po niewypełnionych 

sekcjach; 
– zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5cm ponad górnymi 

krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne na powierzchni komórki geosiatek); 
– wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie (np. równiarką, spycharką); 

    7. zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką płytową  do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od wymaganego w ST 8. Sprzęt cięższy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji 
geosiatki, natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego 
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się poza sekcją geosiatki; 
8. usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek; 
9. wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabrykowanym betonowym elementem 

drogowym, za pomocą betonu (np. C8/10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej części sekcji w wyniku najeżdżania na 
nią pojazdów. 

 
5.7. Wykonanie podbudowy  

Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstwy podbudowy, ułożeniem geosiatki komórkowej i leżących wyżej warstw nawierzchni. Koryto można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie, np. przy użyciu równiarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić 
czy istniejące rzędne umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne koryta 
przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Profilowanie podłoża zaleca się wykonać 
równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/ przedstawiciela Zamawiającego. 
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości projektowanej więcej niż +10cm i -5cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20mm. Spadki poprzeczne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%. Wykonanie koryta powinno odpowiadać wymaganiom ST 6. 

Warstwa podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku 
stosowania geotkaniny, odpowiadającej wymaganiom pkt 2.2.4, zaleca się układać ją w korycie pod nawierzchnią na podstawie 
planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejności układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia 
itp. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po przycięciu możliwe było połączenie 
sąsiednich pasm z zakładem. Geowłókninę  lub geotkaninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą 
układarki, umożliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma zaleca się układać 
prostopadle do osi, a jeśli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma można układać wzdłuż osi, 
przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 0,2 - 0,3m. Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża 
kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej średnicy 6-8mm, wykształconych w kształt litery „J" o długości > 250mm. Kotwy powinny 
być rozmieszczone na krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około 2,0m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy 
na około 8m2 powierzchni. Tak przygotowana warstwa jest gotowa do szybkiego ułożenia geosiatki komórkowej. 

Sekcje (odcinki) geosiatki komórkowej należy układać prostopadle do osi i wypełniać je według zasad podanych w pkt 
5.5. Materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej. Zagęszczanie materiału 
zasypowego wykonuje się jednocześnie dla geokomórek i nadsypki jeśli łączna ich grubość nie przekracza 25-30cm. Dla 
grubszej warstwy zaleca się osobno zagęszczać wypełnienie komórek i osobno warstwę nadsypki. Przy zagęszczaniu należy 
zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geosiatki komórkowej. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie 
dwóch lub większej liczby warstw geosiatek komórkowych, stanowiących łączną podbudowę, to następne warstwy siatek należy 
ułożyć jedna nad drugą z wypełnieniem zasypką i jej zagęszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad najwyższą warstwą 
geosiatek komórkowych. 
 
Wykonanie odcinka próbnego 

W przypadku układania podbudowy z kruszywa z zastosowaniem geosiatek komórkowych należy wykonać odcinek 
próbny, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
– doboru sprzętu i technologii wykonania robót; 
– określenia grubości warstw materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 

robót właściwych. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 100m2  dla każdego rodzaju robót. Odcinek 
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/ przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca może 
przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
 
5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  
–   odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, krawężników itp.; 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów; 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.); 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego; 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 



 

43 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1. Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2. Roboty przygotowawcze bieżąco Wg pktu 5.3 

3. Przygotowanie podłoża bieżąco Wg pktu 5.4 
4. Ułożenie geotkaniny bieżąco Wg pktu 5.5 
5. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej 

komórek (podbudowa pod nawierzchnię) 
bieżąco 

Wg pktu 5.6 

6. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej 
komórek (umocnienie skarp drogowych) 

bieżąco 
 

Wg pktów 5.7 
7. Wykonanie robót wykończeniowych ocena ciągła Wg pktu 5.8 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
– m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm z 

zastosowaniem geosiatki komórkowej wys. 15cm; 
– m2 (metr kwadratowy) wykonanego murka oporowego z zastosowaniem geosiatki komórkowej wys. 15cm; 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. przygotowania podłoża, ułożenia geotkaniny, wykonania naddatku 
materiału) są ustalone w odpowiednich ST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/ przedstawiciela 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– roboty przygotowanie podłoża; 
– ułożenie geotkaniny; 
– roboty odwodnieniowe; 
– ułożenie i przymocowanie geosiatki komórkowej; 
– zasypanie geosiatki materiałem zasypowym; 
– wykonanie naddatku materiału. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STO „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano w STO „Wymagania ogólne” pkt  9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 jednostki obmiarowej wg podpunktu 7.2. obejmuje: 
– prace pomiarowe; 
– roboty przygotowawcze; 
– oznakowanie robót; 
– przygotowanie podłoża; 
– dostarczenie materiałów i sprzętu; 
– roboty odwodnieniowe; 
– ułożenie geosiatek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i innymi robotami, według wymagań 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej; 
– ewentualne zakłady materiału i straty wynikające z obcięcia; 
– roboty wykończeniowe; 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej; 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych; 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
1.   STO Wymagania ogólne 
2. ST 2 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
3. ST 8 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
4 .  ST 4 Wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem geosyntetyków 

10.2. Normy 
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4.   BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 
5.   PN-EN ISO  10319:2008 Geosyntetyki – Badania wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
6.   PN-EN ISO 13426-1:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wytrzymałość połączeń wewnątrzstrukturalnych. Część 1: 

Geosyntetyki komórkowe  

 

10.3. Inne dokumenty 
1.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43. poz. 430). 
2.   Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez ITB nr 1301-CPD-0381. 
3. Materiały informacyjne producenta geosiatki komórkowej (geomaty). 
 

 
11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 
 

ZASADY WZMOCNIENIA SŁABEGO PODŁŻA NAWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI, WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW [11] 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430), konstrukcje nawierzchni 
podatnych i półsztywnych powinny być wykonane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1. Podłoże nawierzchni 
zaszeregowane do innej grupy nośności (G2, G3, G4) powinno być doprowadzone do grupy nośności G1 przez wzmocnienie 
słabego podłoża nawierzchni za pomocą: 
- wymiany warstwy gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego; 
- ułożenia dodatkowych warstw podłoża nawierzchni (np. z gruntów stabilizowanych cementem, wapnem  lub aktywnym 
popiołem lotnym). 

Rozporządzenie ustala grubość warstwy słabego gruntu (od 25 do 75 cm), która powinna podlegać wymianie w 
zależności od wskaźnika nośności CBR wymienialnej warstwy. 

Grubość warstwy gruntu podlegającej wymianie można zmniejszyć, gdy pod gruntem podłoże zostanie wzmocnione 
geosyntetykiem. Zalecono wykonanie wzmocnienia podłoża nawierzchni geosyntetykiem, jeśli:  - podlegająca wymianie warstwa 
gruntu ma co najmniej 50cm (dotyczy to podłoża o grupie nośności G3 i G4 i wskaźniku CBR 20% i 25%); 
- w podłożu występują nadmierne nawilgocone rodzime grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym  i plastycznym. 

Wzmocnienie geosyntetykiem powinno być zaprojektowane indywidualnie z uwzględnieniem cech gruntów, 
właściwości technicznych geosyntetyków oraz charakterystyk podłoża. 

Cała, podlegająca wymianie, warstwa lub jej górna części o grubości nie mniejszej niż 25 cm powinna pełnić rolę 
warstwy odsączającej i spełnić warunek wodoprzepuszczalności. Warstwa ta powinna być ułożona  na całej szerokości korony 
korpusu ziemnego, a w wypadku przekrojów ulicznych – między krawężnikami. 
 
 

ZAŁĄCZNIK 2 

 
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Geosiatka komórkowa (geomata) wykonana jest z taśm polietylenu o wysokiej gęstości, zbrojona włóknem szklanym 
o długości od 3 do 10mm w ilości od 1 do 2%, obustronnie teksturowanych i stabilizowanych na działanie promieniowania UV 
o wysokości 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm. Oprócz tekstury taśmy posiadają również perforację. Poszczególne taśmy 
są połączone seriami głębokich ultradźwiękowych zgrzein. 
Rodzaj geosiatki komórkowej (geomaty) określa wielkość komórki, którą determinuje odległość między zgrzewami: 
- małe komórki – 340mm (± 3 mm); 
- średnie komórki – 430mm (± 3 mm); 
- duże komórki – 680mm (± 3 mm). 

Geosiatka komórkowa (geomata)  jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami. Na życzenie klienta 
produkowane są sekcje o różnych wymiarach. 

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. 
W pozycji rozłożonej sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm, złączonych grzbietami wyznaczających trójwymiarowe 
struktury komórkowe. Kształty oraz sposób określania wymiarów komórek i sekcji geosiatek przedstawiają rysunki1 i 2. 
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Rysunek 1 - Pojedyncza komórka, określanie kształtu i wymiarów. 

 
 

 
 

Rysunek 2 - Sekcja geosiatki komórkowej (geomaty) - określanie kształtu i wymiarów. 
 

Geosiatki komórkowe (geomaty wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości, zbrojonej włóknem szklanym. Jest on 
stabilny w zakresie temperatur użytkowania od – 50 °C do + 80 °C, uplastycznia się w temperaturach od + 125 °C do + 132 °C, 
natomiast zapala się w temperaturze około + 360 °C. Tworzywo to, jak i sam wyrób, z uwagi na nierozpuszczalność w wodzie i 
dużą odporność na działanie czynników chemicznych (w tym występujących w glebie) jest bezpieczne dla środowiska. 
Geosiatka komórkowa nie zawiera substancji niebezpiecznych. Jej trwałość biochemiczna wynosi minimum 50 lat. 
 
2. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA 

Współpraca geosiatki komórkowej z podłożem polega na przekazywaniu części sił pochodzących z pojazdów czy 
obiektów inżynierskich na podłoże, na którym są rozłożone sekcje geosiatki oraz na przejęciu części tych sił bezpośrednio na 
same geosiatki i „grunt” (tłuczeń, żwir, pospółka, piasek itp.) stanowiący wypełnienie owych geosiatek. 

Prawidłowo zainstalowany system tworzy podbudowę pracującą jak półsztywna płyta, która rozkłada pionowe 
obciążenia na naprężenia boczne redukując przy tym osiadanie. 

System komórkowy zastosowany na skarpach ma na celu utrzymanie i ustabilizowanie gruntu. Wnętrza komórek 
wypełnione są gruntem lub kruszywem (materiałem nie ulegającym wypłukiwaniu). Dzięki temu wypełnienie jest w mniejszym 
stopniu narażone na erozje i chronione jest przed zsuwem. Perforacja w geosiatce pozwala na równomierne i szybsze 
rozprowadzenie wód powierzchniowych.  

Zastosowanie geosiatki komórkowej (geomaty) ma za zadanie uzyskanie następujących efektów: 
- redukcję grubości konstrukcji drogowych w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych dzięki eliminacji głębokiej wymiany 
gruntu; 
- zwiększanie odporności materiałów wypełniających geosiatkę komórkową na ścinanie w wyniku ich zamknięcia i zagęszczenia 
wewnątrz komórek; 
- zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunięć kruszywa 
wypełniającego geosiatkę komórkową; 
- zmniejszenie naprężeń przekazywanych na podłoże gruntowe od obciążenia użytkowego oddziaływującego  na nawierzchnię 
w wyniku rozkładania skoncentrowanych obciążeń na sąsiadujące komórki geosiatki komórkowej; 
- umożliwienie filtracji wód deszczowych przez warstwy podbudowy przy zastosowaniu materiałów sypkich; 
- stabilizację i zabezpieczenie erozyjne powierzchni skarp; 
- wzmocnienie i stabilizację gruntów m. in. pod nasypy drogowe i boiska sportowe. 

Geosiatkę komórkową (geomatę) należy instalować według instrukcji Producenta wyrobu. 
Przeznaczenie: 
- wzmacnianie słabego podłoża pod wszystkimi drogami kołowymi (drogi gruntowe, technologiczne, dojazdowe wraz 
z towarzyszącymi im parkingami i placami składowym, niezależnie od klasy i kategorii natężenia ruchu; 
- zbrojenie ziemnych murów oporowych i skarp stromych; 
- wzmocnienia skarp i nasypów; 
- zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypów drogowych, wałów powodziowych, przyczółków mostowych; 
- pobocza drogowe; 
- wzmacnianie podtorza dróg kolejowych; 
- drogi rowerowe i ciągi piesze; 
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- zabezpieczenie zbiorników retencyjnych, zapór, grobli itd. 
 
3. MATERIAŁY 

Taśmy geosiatki komórkowej (geomaty) AB-Z wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), zbrojone włóknem 
szklanym. Pigmenty użyte do barwienia taśm nie mogą zawierać metali ciężkich. Geosiatka komórkowa (geomata) AB-Z 
standardowo produkowana jest w kolorze czarnym, na zamówienie dostępne                    są inne kolory (kolorystyka do 
uzgodnienia). 

Wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są taśmy podano w tablicy 1, a wymagania              dla taśmy 
polietylenowej zawarto w tablicy 2 . 
 
Tablica 1 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1. Materiał - polietylen HDPE 

2. Kolor - czarny 

3. Gęstość g/cm3 0,94 ± 0,01 

 
 
Tablica 2 

 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań 
według 

1. Szerokość taśmy1) mm 50, 75, 100, 150, 200, 250 przymiarem 

2. Grubość taśmy2) mm 1,45 – 1,65 (+ 0,02mm) mikrometrem 
1) szerokość taśmy mierzona z dokładnością do 1mm, tolerancja ± 3mm 
2) dwustronnie teksturowane powierzchnie taśmy 

 
 

Właściwości i wymagania techniczne geosiatek komórkowych (geomat przedstawiono w tablicy 3. 
 
 
 
Tablica 3.  

Lp. Właściwości Jednostki 

Wymagania dla geosiatki komórkowej                          
o wysokości w milimetrach Metody badań według 

50 75 100 150 200 250 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Wytrzymałość taśmy 
na rozciąganie 
(taśma bez perforacji) 

kN ≥ 1,6 ≥ 2,3 ≥ 3,0 ≥ 4,6 ≥ 5,9 ≥ 6,5 

PN-EN 12814-2:2002 
PN-EN ISO 527-3:1998 

2. 
Wytrzymałość taśmy 
na rozciąganie 
(taśma perforowana) 

kN - ≥ 1,2 ≥ 1,5 ≥ 2,3 ≥ 3,9 ≥ 4,6 

3. Wytrzymałość połączenia 
na ściskanie 

kN ≥ 0,9 ≥ 1,2 ≥ 1,4 ≥ 2,1 ≥ 2,8 ≥ 3,7 
PN-EN 12317-2:2002 
PN-EN 12814-2:2002 
PN-EN ISO 13426-1:2005 

4. 
Wytrzymałość połączenia 
zgrzewanego 
na odrywanie 

kN ≥ 0,75 ≥ 1,1 ≥ 1,4 ≥ 2,1 ≥ 2,8 ≥ 3,6 
PN-EN 12316-2:2002 
PN-EN 12814-4:2002  
PN-EN ISO 13426-1:2005 

 
 
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Geosiatki komórkowe (geomaty) można przewozić dowolnymi środkami transportu, po zabezpieczeniu ich przed 
uszkodzeniem. Sekcje geosiatki komórkowej (geomaty) AB-Z są transportowane, dostarczane i przechowywane w stanie 
złożonym. 

Przechowywanie geosiatki w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. 
 

 
ZAŁĄCZNIK 3 

RYSUNKI 

Rys. 1. Geosiatka komórkowa w stanie złożonym, stosowanym przy transporcie i składowaniu 
 

 

Rys. 2. Materiały stosowane przy wykonywaniu konstrukcji z zastosowaniem geosiatek komórkowych (kotwy, pręty mocujące, 
linki wzmacniające, zaciski mocujące)  
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Rys. 3. Kotwa i jej zastosowanie 

a) Zacisk kotwy,  b) Kotwa wykonana z zacisku i pręta,  c) Linka wzmacniająca przymocowana do podłoża za pomocą 
kotwy,  d) Wbijanie kotwy w grunt w celu umocowania w nim geosiatki komórkowej,  e) Ustabilizowanie systemu 
komórkowego na powierzchni skarpy przez umocowanie zacisku kotwy w ciągu linki 
a) 

 

b) 

 

c) 

 
 

 d) 

 

e) 

 
  

 
Rys. 4. Linki poliestrowe wzmacniające konstrukcję geosiatki komórkowej 
 

 
 

Rys. 5. Ułożona i wypełniona geosiatka komórkowa 
a) Geosiatka po ułożeniu, b) Geosiatka przymocowana do podłoża kotwami i częściowo zasypana, c) Geosiatka całkowicie 
zasypana kruszywem 
 

a) b) 
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c) 

 
 
 
Rys. 6. Zasypywanie kruszywem komórek geosiatki za pomocą równiarki 
 

 
 
 
Rys. 7. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonana przy użyciu geosiatki komórkowej 
 
a) Przekrój poprzeczny konstrukcji podbudowy lub nawierzchni 
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ST 6 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE(CPV 45233000-9) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są przepisy związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanieniżej wymienionych konstrukcji 

zgodnie z lokalizacją wg dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Podbudowa  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  –  jedna   lub  więcej  warstw zagęszczonej 
mieszanki kruszywa naturalnego, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Podbudowa zasadnicza powinna być wykonana z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu, mieszczącym się 
pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi na rys. nr 1, odpowiadającemu wymaganiom podanym w tablicy 1. Wyklucza się 
zastosowanie kruszywa z wapieni i dolomitów. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-S-06102, 
dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm. 
Krzywa uziarnienia 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. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę pomocniczą i zasadniczą wszystkich konstrukcji przedstawionych w niniejszej ST 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Wyszczególnienie właściwości 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm, % (m/m) 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 

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

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, % 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż: 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów do 
ścieralności całkowitej po pełnej liczbie obrotów , nie więcej 
niż: 
Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m) nie więcej niż 

Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

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

więcej niż 

Wskaźniki nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż przy zagęszczeniu Is ³ 1,00 

Wymagania 

kruszywa naturalnego 
od 2 do 10 

5 
35 

1 

od 30 do 70 

35 

30 
2,5 

5 

1 

80 

Badania według 

PN-B-06714-15 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 

PN-B-06714-26 

BN-64/8931-01 

PN-B-06714-42 

PN-B-06714-18 

PN-B-06714-19 
PN-B-06714-37 PN-

B-06714-39 

PN-B-06714-28 

PN-S-06102 

 



 

51 
 

2.3. Woda 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa wg PN-88/B-
32250. 
2.4. Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia 
i reprezentatywne próbki materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy stosować: 

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę; 
- równiarki, koparki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału; 
- walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne; 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudnodostępnych; 
- sprzęt do dozowania wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszyw 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne należy zabezpieczyć przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod  warstwę  podbudowy z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie stanowi wg dokumentacji 

projektowej: 

- warstwa wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża wg SST3   

- 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubość warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie wynosi 10cm.  
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Decyzję o konieczności wykonania odcinka próbnego podejmie Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku 
konieczności wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien wykonać taki odcinek o powierzchni ok. 200m2, w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy; 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania 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. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Badanie właściwości kruszywa wg tabeli 2 należy przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 

Częstotliwość badań 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1. 
2. 
3. 

Uziarnienie kruszywa 2 600 

Wilgotność kruszywa 2 600 

Zagęszczenie warstwy 10 próbka na 10000 m2 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% - 20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia tj. 
IS=1,00. Zagęszczenie należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe 
ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-
02205:1988 załącznik B nie rzadziej niż raz na 3 000 m , lub według zaleceń Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
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. 

E2 
 ----- < 2,2 

E1 

Badanie to należy przeprowadzać w zakresie obciążeń 0,0 - 0,45 MPa, natomiast do obliczeń przyjąć przyrost obciążenia A p 

w zakresie 0,25 do 0,35 MPa. 

Wartość modułów odkształcenia E1 i E2 oblicza się ze wzoru: 
E=^pxD 4As 

w którym: 

A p   - różnica nacisków w megapaskalach 

As   - przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach 
D     - średnica płyty w milimetrach 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

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

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 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 1km 

2. Równość podłużna 

w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe co 100m 

6. Ukształtowanie osi w planie *) co 100m 

7. Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 200m2 
Przed odbiorem: 

8. Nośność podbudowy:  
 
 

- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 500m 
 
 

- ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 500m  

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

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności 

poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą i nie mogą przekraczać 10mm dla podbudowy zasadniczej oraz 

20mm dla podbudowy pomocniczej. 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

2cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

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

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, obliczony ze wzorów podanych 

w punkcie 6.3.4; 

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

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

80 1,00 1,25 1,40 80 140 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, 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, dołożenie materiału i powtórnie zagęszczenie. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 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 STO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką   obmiarową   jest   1m2   (metr   kwadratowy)   podbudowy   z   kruszywa stabilizowanego  naturalnego 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera/ przedstawiciela 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7.2. a, b obejmuje: 

- prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie robót; 

- przygotowanie podłoża; 

- sprawdzenie podłoża; 

- zakup i dostarczenie materiałów; 

- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą i dostarczenie jej na miejsce wbudowania; 

- rozłożenie zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety; 

- zagęszczenie; 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST; 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

2. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
3. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
5. PN-77/B-06714/17 
6. PN-77/B-06714/18 
7. PN-78/B-06714/19 
8. PN-78/B-06714/26 
9. PN-78/B-06714/28 
10. PN-78/B-06714/37 
11. PN-78/B-06714/39 
12. PN-79/B-06714/42 
13. PN-B/11112 
14. PN-B/11113 
15. PN-EN-1008 
16. PN-S-06102 
17. BN-64/8931-01 
18. BN-64/8931-02 

19. BN-68/8931-04 
20. BN-64/8931-02 

21. BN-70/8931-06 
22. BN-77/8931-12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
Woda do betonów. 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą. 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym. 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997.
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ST 7 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE(CPV 45233000-9) 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 

z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie i obejmują wykonanie podbudowy nawierzchni 
utwardzonych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] 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 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 

górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

  

   Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Kruszywo łamane 
na podbudowę 
zasadniczą 

Kruszywo łamane 
na podbudowę 
pomocniczą 

Badania wg 

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

od 2 do 10 

 

od 2 do 12 

 

PN-EN 933-1 

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż;  

35 

 

40 

PN-EN 933-4 

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

 

1 

 

1 

 

PN-B-04481 

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

 

od 30 do 70 

 

od 30 do 70 

 

PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż; 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż: 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

35 

PN-EN 1097-2 

7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5 PN-EN 1097-6 

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

 

5 

 

10 

 

PN-EN 1367-1 

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

 

1 

 

1 

 

PN-EN 1744-1 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 dla KR1 do KR2, 
b) przy zagęszczeniu Is≥1,03 dla KR3 do KR6  

 

 

80 

120 

 

 

60 

 

 

 

PN-S-06102 

 

2.3.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 

3.  Sprzęt 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4.  Transport 

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

4.2. Transport materiałów 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST i według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury przygotowanej przez 
Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inżyniera, należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu wynosiła 15-20cm. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. 
Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy 
przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców 
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +1% -2%. 
 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [4]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej 
próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie 
rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 
do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 

 6.3.5. Właściwości kruszywa 

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

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

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 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

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

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [14].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -1cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

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

6.4.7. Grubość podbudowy 

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

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych .Część 2”powinien być 
zgodny z podanym w tablicy 4, 

 
   Tablica 4. Cechy podbudowy 

Lp. 
Podbudowa z kruszywa o 
wskaźniku Wnoś nie 
mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 
mniejszy niż; 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa 
od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2 

1 60 1,00 60 120 

2 80 1,00 80 140 

3 120 1,03 100 180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

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

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

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

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

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

7. Obmiar robót 

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

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

8. Odbiór robót 

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

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
  4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
 9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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ST 8 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (CPV 4523300-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są przepisy związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego 8x30x100cm wg dokumentacji i poniższego zakresu: 

- obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie z betonu C8/10 z oporem – obramowanie chodników. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]; 

- żwir lub piasek do wykonania ław; 

- cement wg PN-EN 197-1:2002 [7]; 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

- obrzeże niskie   - On; 

- obrzeże wysokie - Ow. 
Niniejsza specyfikacja techniczna dopuszcza wyłącznie obrzeża w gatunku 1 - G1. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8x25x100 cm gat. 1: 
- obrzeże Ow - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 

 
 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary 
podano w tablicy 1 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  
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Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 

1 b h r 

On 75 
100 

6 
 6 

20 
20 

3 3 

 75 8 30 3 

 90 8 24 3 
Ow 100 8 30 3 

 100 8 25  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 

l + 8 

b, h + 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

liczba, max długość, mm, max 

głębokość, mm, max 

2 

20 6 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 [2], klasy min. C25/30. 
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2.4.6. Cechy fizykomechaniczne obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne obrzeży betonowych 
Lp. 

1. 2. 
3. 
4. 

Cechy Wartość 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, wg PN-EN 206-1:2003 [2], MPa, co najmniej C25/30 

Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie więcej niż 4 

Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i odmrażania metodą zwykłą, wg PN-EN 206-1:2003 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 5 
20 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [10], mm, nie więcej niż 4 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek – wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
Do wykonania ław pod obrzeże należy stosować beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego: –   betoniarek do wytwarzania 
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej; –   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 
i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01b „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić 
co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Wymiary ław zgodnie z dokumentacja projektową. 

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

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

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/ przedstawicielowi Zamawiającego 
do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie 
z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
- koryta pod ławę – zgodnie z wymaganiami punktu 5.2; 
- ławy betonowej – zgodnie z wymaganiami punktu 5.3; 
- ustawienia betonowego  obrzeża chodnikowego – zgodnie z  wymaganiami punktu 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża; 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1cm na każde 100m długości obrzeża; 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu C8/10 z 
oporem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/ przedstawiciela 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
- wykonanie koryta; 
- wykonanie ławy z oporem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie materiałów; 
- wykonanie koryta; 
- wykonanie ławy z oporem; 
- ustawienie obrzeża; 
- wypełnienie spoin; 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły 
3. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

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

Piasek 
7. PN-EN 197-1:2002     Cement.   Cement   powszechnego   użytku.   Skład,   wymagania   i   ocena 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04      Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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ST 9 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (Kod CPV 45233200-1) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót które zostaną wykonane w ramach budowy 
nawierzchni przy stacji wodociągowej w Wiżajnach. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. Przedmiotem n/n szczegółowej 
specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obrzeży i krawężników betonowych 
1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
i z definicjami podanymi w SO "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.4.3Obrzeża i krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.4.Obramowama chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi wykonane z krawężników (obrzeży) betonowych, połówek 
betonowych płyt chodnikowych, kostki, klinkieru lub innych materiałów.  
1.4.5.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, na którym wykonuje się ławę lub podsypkę. 1.4.6.Podsypka - warstwa 
wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.  
1.4.6.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D~ M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa 
i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości S 60 mm.  
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. Wykonanie chodników 
przewidziano z kostki dwukolorowej z podziałem symetrycznym chodnika obustronnego wzdłuż linii ulicy/ Powyższe 
zróżnicowanie wynika z przeznaczenia pasa chodnika szerokości l,5m dla ruchu rowerowego z chwilą wystąpienia warunków w 
zakresie organizacji ruchu dla takiego rozwiązania. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 2.2.4. Cechy 
fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone 
w tablicy I. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 
pęknięcia próbki strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych, %, nie więcej niż 

Brak 5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż "32,5". Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
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Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 
2.4. Obrzeża i krawężniki betonowe, spełniające wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz BN-80/6775-03.01 z betonu klasy 
B30 . 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 1            Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

2 20 
6 

2 40 
10 

Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03.04. Nasiąkliwość betonu nie powinna być 
większa niż 4%. Odporność na działanie mrozu powinna być nie mniejsza niż F150  
 
2.4.1. Piasek naturalny odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11113. Nie występuje. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewiduje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 
0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót 
podano w SO "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz 
zgodnie z wymaganiami podanymi w SO "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji może być zaraz oddany do użytkowania.  
5.6.1.Podsypka. 

Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 5cm po zagęszczeniu. 
5.6.2.Ustawianie krawężników i obrzeży. 

Krawężniki, obrzeża ustawia się na podsypce piaskowej grubości 5cm po zagęszczeniu. Obrzeża betonowe należy 
układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń nawierzchni chodnika. 

Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem ubitym i skomprymowanym. 
Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15cm 

można wykonać z obrzeży prostych. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 

1cm. 5.2.3. Spoiny. 
Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną wysokość 

obrzeża. 
Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11113 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SO "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w STO. 
6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje 
wynoszą dla: - głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, - o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, - szerokości koryta: ± 5cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5,5 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 
1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 2 
razy na dojeździe 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 
cm. 6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 6.5.   Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 6.5.1. Sprawdzenie jakości materiałów 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2n/n 
specyfikacji. 6.5.2.Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
6.5.3. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeża w planie. 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej powinno wynosić +/-1 cm na każde 100 m 
ustawienia obrzeża. 

6. 5.4. Dopuszczalne odchylenia niwelety 
Sprawdzenie rzędnych niwelety należy dokonać przy użyciu niwelatora. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
obrzeży od niwelety projektowanej może wynosić +/-1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży. 
6.5.5.Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży 

Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzić przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża 
cztero-metrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża przyłożoną łatą nie może przekroczyć 12 mm. 
6. 5.6. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w STO "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej i 1 mb krawężnika, obrzeża obejmuje: - prace pomiarowe 
i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta- koszt koryt uwzględniony w poz wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- ustawieni krawężnika, obrzeża 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 60mm 
na powierzchni łącznej 2342 objętej przedmiarem robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-041 11   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250    Beton zwykły 
3. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, PN-B-06250 wymagania i ocena zgodności 
4. PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
7. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
9. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
10. FN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
11. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

Inne dokumenty Nie występują. 
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ST 10  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (CPV 45236200-2) 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przy wykonaniu nawierzchni 

poliuretanowej boiska, związanych  modernizacją boiska wielofunkcyjnego. 
 
 

1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji następujących robót budowlanych: 
• robót dotyczących wykonania nawierzchni poliuretanowej. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją techniczną 
i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.  
 
1.3.1 Warunki wykonania robót  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien rozeznać się w terenie oraz zapoznać się 
z występującymi warunkami geomorfologicznymi działki będącej przedmiotem Inwestycji. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa o całkowitej grubości ok. 47mm.  Podbudowa typu ET 35mm + warstwa nośna typu 
SBR + natrysk (razem około 12mm) Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze wykonana na 
podbudowie mineralnej. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej – nośnej – i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego 
i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki dla mas poliuretanowych. 
Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą  użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 
Grubość warstwy użytkowej wynosi od 2 do 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny, malowane są linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia dwukolorowa czerwona i niebieska. Produkt winien posiadać badania na 
zgodność z normą PN-EN  14877:2014-02, EN-14877:2014  oraz aprobatę techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB, 
lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. Pozostałe wymagania dotyczące 
posiadania niezbędnych dokumentów przedstawiają się w następujący sposób: 
• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
• Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz 
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

3. SPRZĘT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
• Wykonanie warstwy ET 35mm 
• Wykonanie warstwy SBR 10mm 
• Wykonanie natrysku 2mm 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 
Ogólne wymagania przedstawia tabela w załączniku nr 1. Należy zaznaczyć, że są dopuszczalne nieznaczne odchyłki w 
wartościach poszczególnych elementów. Tabela ma charakter informacyjny. 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni poliuretanowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej z wyjątkiem przeprowadzenia odbioru częściowego robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138. 

 

ZAŁĄCZNIK nr1 

Informujemy, że należy dodatkowo przedłożyć badania na zawartość metali ciężkich według normy 

DIN SPEC 18035-6. 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać wymagania zgodnie z normą  

PN - EN 14877:2014-2, EN 14877: 2013 (E). 

Tabela nr -1 Wymagania dla obiektów do wielu dyscyplin sportowych 

Właściwość Metoda badania Określony zakres 

Grubość PN-EN  1969 ≥7 mm a 

Amortyzacja PN-EN 14809 

SA 25 do SA 34 
 
SA 35 do SA 44 
 
SA 45 do 70 
 
Odpowiednio dla wybranej nawierzchni 
żaden indywidualny wynik nie powinien różnić 
się od średniej o więcej niż ± 5% 

Odkształcenie pionowe PN-EN 14809 ≤ 6 mm 

Opór poślizgu 
PN-EN 13036-4 

 
(ślizgacz – CEN) 

Na sucho 80 ÷ 110 

Na mokro 55 ÷ 110 

żaden indywidualny wynik nie powinien różnić 
się od średniej o więcej niż ± 5 jednostek 

Zachowanie się piłki do 
koszykówki odbitej 

pionowo 
PN-EN 12235 ≥ 85% (≥0,89 m) 

Nierówności 
powierzchni 

PN-EN 13036-7 

Łata o 
długości  

3 m 

Wymaganie docelowe ≤ 6 mm 

Maksymalna wielkość 
wszelkich dopuszczalnych 
odchyleń 

8 mm 

Maksymalna liczba 
dozwolonych odchyleń  
> 6mm ≤ 8 mm 

4 

Łata o 
długości  

0,3 m 

Wymaganie ≤ 2 mm 

Maksymalna wielkość 
wszelkich dopuszczalnych 
odchyleń 

0 

Maksymalna liczba 
dozwolonych odchyleń 

0 
a Bezwzględna grubość zainstalowanej nawierzchni nigdzie nie powinna różnić się o więcej niż 3 mm od 
grubości, jaką miała nawierzchnia podczas badania typu homologacyjnego 
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Tabela 2 Nawierzchnie syntetyczne przeznaczone do wielu dyscyplin sportowych 
 Właściwość Metoda 

testowa 
Warunki 
kondycjonowania 

  Wymaganie 

3.1 Wymagania sportowe 
3.1.1 

Opór poślizgu 
PN-EN 13036-4 

(ślizgacz – 
CEN) 

(23 ± 2) °C 
Na sucho 80 do 110 

Na 
mokro 

55 do 110 

3.1.2 

Amortyzacja PN-EN 14808 

(10 ± 2) °C 
(23 ± 2) °C 
(40 ± 2) °C 

Na sucho Redukcja siły Klasyfikacja 

Po przyspieszonym starzeniu przez 
działanie gorącego powietrza 

zgodnie z PN-EN 13817 i 
natychmiastowym zanurzeniu w 
gorącej wodzie zgodnie z PN-EN 
13744.Amortyzacja powinna być 

określona w temperaturze 
laboratoryjnej (23 ± 2) °C w czasie 

24 do 36 h po zakończeniu 
starzenia 

25% do 34% SA 25 do 34 

35% do 44% SA 35 do 44 

45% do 70% SA 45 do 70 

Właściwość nawierzchni jest 
sklasyfikowana przez najniższy wynik 
uzyskany w ramach wszystkich 
warunków badania. 

3.1.3 
Odkształcenie 

pionowe 
PN-EN 14809 

(10 ± 2) °C 
(23 ± 2) °C 
(40 ± 2) °C 

Na sucho ≤ 6 mm 

3.1.4 
Zachowanie się 

piłki odbitej 
pionowo 

PN-EN 12235 
przy użyciu 

piłki do 
koszykówki 

(23 ± 2) °C Na sucho ≥ 85% (≥ 0,89 m) 

3.2 Charakterystyka materiałowa 
3.2.1 Przepuszczalnoć 

wody 
PN-EN 12616 (23 ± 2) °C -- ≥ 150 mm/h 

3.2.2 

Odporność na 
zużycie 

PN-EN ISO 
5470-1 przy 
użyciu tarczy 
ściernych H18, 
obciążenie 1 ± 

0,001 kg, 
zasilanie 60 

hz/min 

(23 ± 2) °C 

Nie 
starzone 
(23 ± 2) 

°C 
Utrata masy pomiędzy 500 i 1 500 

cyklem powinna być mniejsza niż 4,0 
g Po sztucznym starzeniu w 

warunkach atmosferycznych 
zgodnie z normą PN-EN 14836 

3.2.3 
Zmiana barwy 

PN-EN ISO 
20105-A02 

Po sztucznym starzeniu w 
warunkach atmosferycznych 

zgodnie z normą PN-EN 14836 

Nie zalecana jest zmiany barwy 
mniejsza niż 3 w skali szarej 

3.2.4 Właściwości 
związane z 

rozciąganiem 
PN-EN 12230 W stanie dostawy (nie starzone) 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

≥ 0,4 MPa 

 

  

Po przyspieszonym starzeniu przez 
działanie gorącego powietrza 

zgodnie z PN-EN 13817 i 
natychmiastowym zanurzeniu w 
gorącej wodzie zgodnie z PN-EN 

13744. Maksymalna wytrzymałość 
na rozciąganie powinna być 
określona w temperaturze 

laboratoryjnej (23 ± 2) °C w czasie 
24 do 36 h po zakończeniu 

starzenia 

Wydłużenie przy 
zerwaniu 

≥ 40% 

3.2.5 Grubość 
bezwzględna 

PN-EN 1969 
(metoda A) 

(23 ± 2) °C ≥ 7 mm 

 


