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  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
                                                  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Kod CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia ,roboty ziemne 
Kod CPV -45233200-1 Roboty  w zakresie różnych nawierzchni 

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej 
Remont chodnika 
STWiOR  Ogólne 
1 WSTĘP.  
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika na os. Piastowskim  w Poznaniu.. 
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  zawierającą: 
Część rysunkowa: 
Z.2-Zagospodarowanie terenu-alejki docelowy zakres  
Z.3-  Przekroje przez nawierzchnie chodnika  
 
Część opisowa: 
1.2. Powierzchnia objęta realizacją 
Powierzchnia opracowania wynosi ok.300 m2 

1.3 Opis terenu 
 Projektowany obszar znajduje się terenie os. Piastowskiego. (wg planu sytuacyjnego) 
 
1.4 Zakres robót według przedmiaru- 
 
działy1-9 i poz.1-31 
STWiOR 001  Rozbiórki  
STWiOR 002  Roboty  załadunkowe i wywozy 
STWIOR 003 Utylizacja materiałów z rozbiórek 
STWiOR 005 Obrzeża 
STWiOR 006 Podbudowy 
STWiOR 007 Nawierzchnie z kostki 
STWiOR 008 Odtworzenie  trawników 
STWiOR 009 Roboty uzupełniające 
 
1.5. Programy robót 
1.6. Harmonogram prac przy wykonywaniu robót 

 Rozbiórka obrzeży, ławy betonowej, płytek chodnikowych,  wywóz gruzu 

 Korytowanie pod bawierzchnię  

 Wałowanie powierzchni pod  warstwy filtracyjne i podbudowy 

 Ustawienie  obrzeży betonowych na ławie z oporem 

 Wykonanie podsypki i podbudowy pod nawierzchnie  

 •Wykonanie nowych nawierzchni  z kostki brukowej 

 Wypełnienie i rozplantowanie ziemi urodzajną  powierzchni  wzdłuż alejek i w częściach rozebranych alejek . 

 Założenie trawnika wzdłuż alejek.  
. 

 
1.7. Prace ziemne 
Roboty należy wykonać koparko - ładowarką z wąską łyżką oraz ręcznie w obrębie systemu korzeniowego drzew. Należy 
zwrócić uwagę na obecność kabli zasilających latarnie parkowe. Gruz ,starą podbudowę należy wywieść  na wysypisko 
zgodnie z Ustawą o odpadach... 
1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W związku z tym ,że prace budowlane prowadzone będą w  terenie  parku przylegającym do ruchliwej ulicy należy szczegółowo 
przestawić plan dowozu materiałów i urządzeń który winien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru i przewidzieć 
utrzymanie w czystości dróg dojazdowych.. 
1.10 Ogrodzenie placu budowy  
Teren budowy jest w środku  czynnego parku i trudno jest wygrodzić cały park. Konieczne będzie odcinkowe wygradzanie 
terenu prowadzonych robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów ,utrzymywania w czystości dróg publicznych w 
bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. 
1.11 Nazwy i kody  
CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia ,roboty ziemne 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
2.Materiały 
Opisane w poszczególnych specyfikacjach 
3.Sprzęt-ograniczonym do 5 t  nośności, spychoładowarki 55kw 
4.Transport 
4.1 Dowóz materiałów i gotowych elementów na plac budowy samochodami do 10t 
5.Wykonanie robót 
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową ,projektem budowlanym i wymogami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji  robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz prawem budowlanym. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokości. 
5.2 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy ,zaplecza oraz uporządkowania terenu. Odbiór terenu  po likwidacji 
placu budowy nastąpi protokółem. 
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6.Kontrola,badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez producenta 
świadectwa jakości i spełniające PN. 
Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją, i sprawdzeniem właściwości 
materiału z wystawionym atestem. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności  materiału z zaświadczenie o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
zbadany na koszt Wykonawcy. 
Materiały które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów będą każdorazowo wpisywane w dziennik budowy. 
Gotowe urządzenia winny posiadać certyfikaty. 
7.Obmiar robót 
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania . 
Spis działów przedmiaru jest przedstawiony wg.Wspólnego Słownika Zamówień. 
Dalszy podział przedmiaru wg.norm KNR i KNNR. 
Obmiar robót będzie dotyczył faktycznie wykonanych robot oraz dostaw w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Obmiary robót zanikowych przeprowadzane będą podczas ich wykonywania, obmiar robot ulegających zakryciu 
przeprowadzony będzie przed ich zakryciem. 
8.Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów 
8.1.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi- gotowość zgłasza kierownik budowy  .Polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robot  które w dalszym ciągu realizacji robót ulegną zakryciu. 
8.1.2 Odbiór etapowy polegał będzie na odbiorze wykonanych etapów robot: 
-rozbiórkach i wywozie 
-korytowania 
-podbudowy 
-nawierzchnie 
-nasadzenia zieleni- założenie trawnika 
8.1.3.Odbiór końcowy polegał będzie  na sprawdzeniu komisyjnym  zakresu wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną i oceną wizualną . 
Podstawą do odbioru będą następujące dokumenty: 
Przedstawione świadectwa jakości materiałów -atesty 
Protokóły odbioru materiałów i urządzeń wraz z certyfikatami 
9.Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie  całość wykonanych robót określonych w umowie  . 
10.Przepisy związane Projekt Budowlano -Wykonawczy 
,  Specyfikacja Techniczna  ,przedmiar  robót 
Ogólne Specyfikacje Techniczne oprac.przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych oraz 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych-wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania 
„małej architektury ogrodowej”, 
 

STWiOR- 001,2,3  Rozbiórki,roboty załadunkowe i wywozy Roboty ziemne 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWIOR 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót Budowlanych są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem  starych warstw nawierzchni i podbudowy podczas robót  
związanych z naprawą chodnika na os. Piastowskim w Poznaniu. 
1.2. Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stosowana jest jako dokument  przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami rozbiórkowymi . 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1    Warstwy nawierzchni i podbudowy. 

1.4.2.  Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
Nie występują 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne 
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3.2. Sprzęt do rozbiórek 
Do wykonania robót związanych z rozbiórkami  należy stosować   

- młoty pneumatyczne na sprężone powietrze ,, 

- spycharki,spycho-ładowarki 

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

- koparki  i  samochody  samowyładowcze  –  w  przypadku  transportu  na  odległość 

wymagającą zastosowanie takiego sprzętu. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

 

4.2. Transport  
Materiał z rozbiórek transportowany  będzie na odkład dowolnymi środkami transportu, samowyładowczymi samochodami 

na odl. do 10 km . 

 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zdjęcie warstw  
warstwy  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  spycharek.  W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie  może stanowić zagrożenie  dla 

bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę należy  zdjąć z powierzchni całego pasa nawierzchni wg.dokumentacji . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia nawierzchni wraz z podbudową do 
warstwy ziemi  

W szczególności kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, tj: 

- powierzchnia zdjęcia  

- grubość zdjętej warstwy – 

prawidłowość spryzmowania do wywozu 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- m
2 

(metr kwadratowy) zdjętej warstwy  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 
- rozbiórki nawierzchni wraz z podbudową,  

- wywóz na odl.1  km + kalkulacja oferenta 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

Nie występują 
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005STWiOR - OPORNIK BETONOWY  
 
1.    Wstęp 
1. PRZEDMIOT STWIOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
betonowego obrzeża na zakończeniu nawierzchni alejek . 
2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podkładzie betonowym. 
Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiOR Z-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4 tego rozdziału. 
ii.    materiały 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, można sprawdzić w STWiOR Z- 00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. II. 
6. OBRZEŻA BETONOWE 
Obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm, gat. I , waga: 57 kg/szt. wg obrzeże Ow - I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 
7. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe" pkt 2. 
4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
iii.    sprzęt 
8.   . OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu można sprawdzić w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. III. 
9.   . SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
10. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. IV. 
11. 
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. 12. TRANSPORT 
OBRZEŻY BETONOWYCH 
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". 
13. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR Z-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. V. 
14. WYKONANIE KORYTA 
Koryto pod podkład betonowy i ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy z podkładem w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
15. PODKŁAD BETONOWY I ŁAWA 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa B15 o wym. 25 x 30 cm ustawiona na podkładzie betonowym B10 o 
wym. 10 x 35 cm. 
16. 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. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 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. 
17. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. VI. 
18. 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 do akceptacji. 
I.    wykonanie robót 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wymienionych w pkt 2. 
19. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podkład betonowy i ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
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b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podkładu i ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
vii.    obmiar robot 
20. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. VII. 
21. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. VIII. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora 
Terenów Zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
22. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonany podkład betonowy i ława. 
głębokość. 
podstawa płatności 
23. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI-W Całości zadania 
24. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wykonanie koryta, 
wykonanie podkładu betonowego i ławy, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
X przepisy   związane 
25. NORMY 
1. PN-B-06050 
2. PN-B-06250 
3. PN-B-06711 
4. PN-B-10021 
5. PN-B-11111 
6. PN-B-11113 
7. PN-B-19701 
8. BN-80/6775-03/01 
9. BN-80/6775-03/04 
Roboty ziemne budowlane Beton zwykły 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
 
 
006 STWiOR- PODBUDOWY  
Według OST Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych  
1.1PRZEDMIOT Roboty ziemne 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod nawierzchnie  alejek  z nową 
podbudową 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pt.1.1 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie chodników 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Nie występują. 
III. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
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- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
IV. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.2. WYWÓZ ZIEMI NA ODLEGŁOŚĆ USTALONA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIE ROBÓT 
4.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta bezpośrednio przed : 
• rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem odwodnienia nawierzchni, 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed : 
• rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni, 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie i po wykonaniu odwodnienia nawierzchni, 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 drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
SST, tj.  odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera i wywóz na składowisko. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.5. 
5.5. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+ 10%. 
5.6. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
II.     6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe: 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.3. Zagęszczenie koryta (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 BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 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%. 
6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
VII.      OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
VIII.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
IX.     PODSTAWA PŁATNOŚCI w całości zadania  
X.Przepisy związane 
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 
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. PRZEDMIOT OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. 
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. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-
2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3 kruszywo na podbudowę 
pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

1 

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

od 2 do 
10 

od    2 
do 12 

o d 2 do 
10 

od    2 
do 12 

o d 2 do 
10 

od    2 
do 12 

PN-B-06714 -15 [3] 

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

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

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

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

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

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

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

od   30 
do 70 

od     30 
do 70 

od   30 
do 70 

od 30 do 
70 

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

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

35 
30 

45 
40 

35 
30 

50 
35 

40 
30 

50 
35 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6] 
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8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -19 [7] 

Garte 
9 Rozpad  krzemianowy  i  żelazawy 

łącznie, % (m/m), nie więcej niż 
- - - - 1 3 PN-B-06714 -37 [10] 

PN-B-06714 -39 [11] 

10 Zawartość   związków   siarki   w       PN-B-06714 

 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 1 1 1 2 4 -28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

       

 a) przy zagęszczeniu Is D1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102 

 b) przy zagęszczeniu Is D1,03 120 - 120 - 120 - [21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
- piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113 [16], 
- miał wg PN-B-11112 [15], 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „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 OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Kruszywa  można  przewozić    transportu do 10( warunki na placu budowy) w warunkach  zabezpieczających je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża" i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne". 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.  
5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
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, 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. 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
[1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg 
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E do 
pierwotnego modułu odkształcenia E jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Ei 
E1   < 2,2 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
*) 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 
25 cm 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 [28]. Nierówności 
poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. 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 + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.5. 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. 
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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 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
W całym zadaniu 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w 
OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. NORMY 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy.  Kruszywo budowlane i drogowe.  Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
STWiOR WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odcinających 
stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej 
w korycie pod plac zabaw. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piasek 
2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
"TT1 < 5 
gdzie: 
DD15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej d85 - wymiar sita, przez które 
przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta 
nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
U = — >5 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d0 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] 
dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-
11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 2.5.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- -    równiarek, 
- -    walców statycznych, 
- -    płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. TRANSPORT KRUSZYWA 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu do 10t w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne" oraz „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża". 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 
cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 
Warstwa odsączająca i odcinająca 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 
warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy 
od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 
większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
7. OBMIAR ROBÓT 7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
5. 7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ W całości zadania 
 
10.1. NORMY 
1.      PN-B-04481 
2. 3. 
4. 5. 6. 
7. 
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PN-B-06714-17 PN-B-11111 
PN-B-11112 PN-B-11113 
BN-64/8931-02 
BN-68/8931-04 BN-77/8931-12 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 STWiOR 005 BETON . 

 PN-88/B-06250  Beton zwykły 

 PN-63/B-06261  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych –ławy 
pod obrzeża 
 
1.2.Zakres stosowania STWiOR   

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu 
konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- wykonaniem i montażem zbrojenia 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
 
1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych 
oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B 
oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
 
1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym 
niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.6.Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F 
oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
 
1.4.7.Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
 
1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 
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Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
 
1.4.10.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 
 
1.4.11.Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2mm. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
 
2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej i zbrojenia regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

- marki „32,5” – do betonu klasy B20,  
b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy 
PN-B-30000. 

 
2.1.2.Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa 
o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie 
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
2.1.3.Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2.Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie B 15. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać 
przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
 
 



 17 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
 

4.TRANSPORT 

 Dowóz betonu  sprzętem do 10t 
 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, 
obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- sposób pielęgnacji betonu 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań i ułożenia zbrojenia 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 
 
 
5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora 
oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.5.Pielęgnacja betonu 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Badania kontrolne betonu 

6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 
 
6.1.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
 
8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania, ułożenie zbrojenia 
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 
- zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 
- rozbiórkę deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

 PN-B-30000  Cement portlandzki. 

 PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-B-30002  Cementy specjalne. 

 PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.PN-76/B-06714/12  

 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

 PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

 PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

 PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 

 PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

 PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 

 
 
STWiOR 008 Nawierzchnie z kostki brukowej 
1.1. Przedmiot ST 
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 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej w parku na os. Oświecenia w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych                                           w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
z płyt 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. kostka brukowa. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z 
definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” . 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie z płyt  wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 
 
  NIE WYSTĘPUJE 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z płyt można wykonywać bezpośrednio na 

podłożu z gruntu piaszczystego o          WP  35  w uprzednio wykonanym korycie. 
 
5.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 . 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z kostki brukowej 
 możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i inspektorem nadzoru. 
kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od Po ułożeniu 
i, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zagęścić a następnie zamieść powierzchnię ułożonych przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych .. 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien posegregować  
  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową . 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
-      głębokości koryta:  
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-      o szerokości do 3 m:   1 cm,  

-      o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

-      szerokości koryta:  5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową .  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową : 
-      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 
 Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Z uwagi na małą powierzchnię –nie zachodzi 
  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego –sprawdzenie odlewu wody opadowej  na w teren zielony. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
-      wykonanie koryta, 
-      wykonanie warstwy odsączającej, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ułożenie kostki i wypełnieniem szczelin, 
-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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STWiOR 008 Założenie trawnika siewem 
  

Wymagania dotyczące założenia trawników siewem są następujące: 

– przygotowanie terenu pod trawnik, w tym: dokładne oczyszczenie terenu, usunięcie gruzu, kamieni, śmieci, chwastów, 
gałęzi itp. 

– przekopanie terenu pod trawę i ponowne wybranie zanieczyszczeń  
z gleby, 

– rozrzucenie nawozów mineralnych, 

– przygotowanie warstwy urodzajnej ziemi, 

– podłoże powinno być próchniczne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne,  
o odczynie lekko kwaśnym pH 5,5 – 6,5 

– wysianie nasion mieszanki na głębokości 0,5 - 1 cm, 

– norma siania wynosi 30-40 m2 z 1 kg mieszanki traw, 

– zakrycie nasion ziemią, 

– wałowanie podłoża, 

– wyrównanie terenu w taki sposób, aby przyszły trawnik nie miał dołków,  
w których mogłaby się zbierać woda oraz garbów utrudniających późniejsze koszenie trawnika, 

– najlepszy termin siewu to miesiące kwiecień-maj oraz połowa sierpnia do połowy września. 

– Koszenie trawy w okresie gwarancyjnym 
 

 

Zasady odbioru ostatecznego 

Odbioru ostatecznego należy dokonać według zasad podanych w części „Wy- magania ogólne”. Wykonawca robót 

zobowiązany jest dostarczyć następujące do- kumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z wykonanych pomiarów. 
 

 
Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w części „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 

danej pozycji przedmiaru robót. 

Płatności za wykonany zakres robót należy przyjmować zgodnie z dokonanym obmiarem, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 


